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KATALIKAI SUDARO
RIMČIAUSIA PAJĖGĄ
VATIKANAS, saus. 21. —
Šventųjų Metų komitetas skel
bia, kad katalikų skaičius vi
sam pasauly užima pirmųjų
vietų tarp visų kitų Į religijų, j
lš visų pasaulio gyventojų
katalikai sudaro 19 nuošimčių,'
Konfucijaus sekėjai — 10,
nuoš., musulmonų — 13, indu-J
sų —* 12, budistų — 10, pro-j
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PRANCŪZIJA PATARIAMA MOKĖTI
KARO SKOLAS
I ___ ____

PARYŽIUS, sausio 21. — Jungi. Valstybių Prancūzijos
Praneūzijon grįžo J. Valsty- santykių ir jis
simpatingai
bių ambasadorius J. 1. Straus atsineša j prancūzus gyventopo keturių mėnesių atostogų. ' jus.
Ambasadorius paskelbė pa-Į
“Tačiau draugingi santy
reiškimą, kuriuo kviečia Pran-1
kini priklauso nuo pačios
cūzijų, kad ji mokėtų karo
Prancūzijos.
Ji .turi paro
skolas.
“Prez Rooseveltas,” sako dyti, kad yra simpatinga

513,32.') katalikų. Čia jie su
daro 33 nuošimčius visų gy
ventojų.

Pietų Amerikoj— 73,050,5S5 katalikai, arba 97 nuošimčiai visų gyventojų.
Europoje
— ^01,855,900
katalikų, arba 43 nuoš.
Afrikoj — 5,387,078 katalikai -— 4 nuoš.

lis,

I tagcid.: uja d raugi n gų jų prezidentui Rooseveltui.”

ANGLAI VADINA PREZIDENTĄ

testantų — 9, o kiti mažesnį; Azijoj —- 17,038,874 kataliROOSEVELTĄ MILŽINU __
1. Tygart upė; ties Grafton, W. Va., kur 1sdro departamentas statys užtvankų už 12 mi
nuošimtį.
i kai, arba 3 nuošimčiai visu
lijonų dolerių. 2. Iš pieno gamintojų ūkininkų streiko Chieagos apylinkėse; ūkininkai pikie-j LONDONAS, sausio 21. —
Iki šioliai jis jau atliko mil
Žiemių Amerikoj yra 52,-1 gyventojų.
tininkai naikina pienų. 3. Prez. Roosevclto žmona.
žiniškus
darbus krašto gei
Didžiuma anglų spaudos pre
zidentų Rooseveltų vadina tik vei ir žada dar daug padn^
KAS ATMOKĖS J. V. KRAŠTO
Pasidavė 5
ruoju Amerikos milžinu.
ryti.
SKOLAS
Anglai stebisi
galinguoju
Pareiškia,
kad
tas
milžinas
plėšikai
pažadino Amerikos žmones iš prezidento Roosevolto pasiry\VASIIINGTON, saus. 18. Nežino, kas via darbias. Jai
QUINCY, III., saus. 20. —
didžiausios apatijos — tary žimu ir ištverme. Iš savo pa
— Spauda praneša, kad atei žinomi tik parėdai ir vaišės. Penki jauni plėšikai, ir visi
tum, būtų prikėlęs juos iš mi sirinkto kelio jis nė kiek nenančiais metais J. Valstybės
Tos rūšies pertekliuje gy iš Chicago, kurie vakar Girariškrypo, jokiu būdu nepasida
turės apie 32 bilijonus doleriu venančiųjų ir nieko nedirban do miestely apiplėšė bankų, Į
TOKIJO, saus. 20.
Ame- jo dėmesį į minėtų straipsnį, rusiu.
vė jokiai pašalinei įtakai.
Amerikoje yra daug. pavakarį pasidavė juos vijų-skolų. Daug kas klausia, kas čiųjų
*Pau<loje pasirodė Ttali- kuriam pabrėžta “geltonasis

JAPONU VYRIAUSYBĖS PROTES
TAS PRIEŠ MUSSDLINĮ

ir kaip atmokės tokias dideles Tad šie asmenys artimoj at šiai policijai ir ginkluotiems 1
premjero Mussolinio po- pavojus.
Kuboje strei
skolas?
Žinovai atsako, kad eity, sako žinovai, ir 'turės at piliečiams.
litinis straipsnis, kuriam .JftJaponų užsienio ofise pa
Mirė lordas
kuoja gydy
tų skolų žymiausiųjų dalį tu mokėti
žymiausiųjų
krašto
pavadinti
jie
,
ponai
geltonuoju
reiškiama,
kad
tokia
MussoliPo banko
apiplėšimo
I
Halifax
tojai
rės atmokėti šio krašto tur skolų dalį.
nio kritika giliai pažeidžia ja
buvo vejami per kokius 200 pavojum.”
tuoliai, ypač tie visi, kurie nie
ponu jausmus.
Tuo labiau,
Keliose vietose jie
Jie sako, kad prezidentas mylių.
Japonų užsienio ministeris
LONDONAS, saus. 21. —
HAVANA, saus. 20. — Sa
ko nedirba, o turi dideles pa-,..
.
...
kad
Mussolinio
diktatūra
Ja

1
l Rooseveltas to siekia ir, jei buvo apsiausti, tačiau vis ««- Koki llirota pasiuntė įsaky
loje sustreikavo apie 10,000 Mirė lordas Kalifas^ 95 me
jamas.
ponijoj
yra
aukštai
gerbiama
Dievas apdovanos jį gera svei- sisuko. Pagaliau jie suhurfcSgydytojų, priklausančių kraš tų amžiaus.
Štai kad ir jauna Bailia ra kata,' notoltmnj ateity jis ap- jo į vienų miškelį, kurs aky- mų savo
•' ambasadoriui
• • i »oi - » . . I-tali- ir pats Mussolinis yra laiko
Velionis ilgiau kaip per fiO
joje, kad jis aplankytų prem- mas didžiansiuoju mūsų lai- to medikų draugijai.
Hutton, kuri po tėvų paveldė kaipys nedirbantiems turtuo- • mirkoj apsuptas.
metų dirbo už anglikonų grį
Streikininkai
reikalauja
jo apie 32 milijonus dolerių liams tas milžiniškas pajamas.
Už kiek laiko keturi plėši jerų Mussolinį ir atkreiptų kais diktatorium.
žimą» R. Kataliku* Bažnyčios
•
turtų ir per metus turi apie 2 Jų pajamų dalys teks tiems, kai išėjo iš miškelio su iškel
naujos vyriausybės, kad gy vienvbėn.
milijonus dolerių pajamų.
ŽUVUSIŲJŲ SKAIČIUS INDIJOJ
dytojams būtų padidintas at
rankomis ir
kurie kasdien sunkiai dirba tomis aukštyn
Ši mergaitė nesenai susi ir nieko neturi.
• pasidavė.
Penktasis mėgino
lyginimas ir kad vyriausybė;
PAGROBTASIS NUŽU
MILŽINIŠKAS
tuokė taip pat su jokio dar
] pasprukti raitas. Greitai su
atsisakytų vesti ligonines, kli
DYTAS
SULAIKYTAS BYLOS
J. Valstybėse šiandien yra i
KALKUTA, Indija, sausio
bo nepažįstančiu jaunu prin
gautas.
. ,
NAGRINĖJIMAS
nikas ir greitosios pagalbos j ST. PAUL, Minn., saus. 21.
iK
' 21. — Žuvusiųjų žmonių skaicu Mdivani ir po sutuoktuvių daug turtuolių, kurie turi mil• * ’ I s banko jie pagrobė apie
pajamas, bet gudriai
i čius dėl žemės drebėjimo Instotis.
j — Gauta žinia, kad pagrobtas
leidosi aplink pasaulį, kad tu žiniškas
.......
i x- 15,009
doleriu.1
Dr. Alice AVynekoop bylos
įssisukineja
nuo
mokesčių
’
20,000, paĮ Commercial State banko prez.
rėti “good-time.”
i
, ...
. , , .
T
automobily rasta tik 3,450 donagrinėjimas laikinai nutrauk
prineesė
Hutton
,
mokėjimo
vyria,ihybei.
Ir
su
!
PASITRAUKĖ
Iš
PIRMI

reiškia
iš
nukentėjusių
plotų
I E. G. Bremer. 37 m. amž., už
Jauna
tas, kada kaltintoja staiga supaliegėliai.
ir
10c
gran-l
*
’
ns
apsidirbta
tinkamai.
Į
NINKO VIETOS
i kurio paleidimų
reikalauta
Mdivani yra 5c
sirgo teisino rūmuose. Skirti
1
Tas
tikrai
vadinsis
naujoji
dinių parduotuvių įsteigėjo
200,000 dolerių, esąs nužudy
HITLERININKAI PRIEŠ
Sužinota, kad per keletu 'gydytojai patvirtino, kad dr.
tvarka.
AVASHINGTON, saus. 20. tas.
duktė. Ji su savo princu va
MONARKIJĄ
naktų
tūkstančiai
žuvusių Į A]įce
AVynekoop iš tikrųjų
žinėja brangiais ir puošniais ',
1— Demokratų partijos kraš
žmonių lavonų sumesta į Gan-' pavojingai serga,
to komiteto pirmininkė J. A. NUŽUDYTA DU NEGRAI
LIETUVOS KELEIVIO
automobiliais, dar puošnes-Į
iVandno nuplukdo
BERLYNAS, saus. 19. — ges upę.
Šiandien teisme bus argu- Farley dėl kilusio favoritizmo
DEŠIMTMETIS
niais privačiais
geležinkeliui
Orą Lightner Frost Club
Vakar Vokietijos inonnrkistai lavonus jūron.
montuojama klausimu, ar by skandalo pasitraukė iš užima
vagonais, turi visą eilę tar
for Girls. įstaigos rūsy, 1045
Įminėjo imperijos
įsteigimo
. KLAIPĖDA. - Šeštadienib, mf,hJ sakaktnvc,.
los nagrinėjimų tęsti be kal- mos vietos.
DVI
LIETUVOS
GAILĖS
naičių ir slaugių.
Lake Shore Drive, rasta nu
Tuo tarpu jos valdomose, KlaipMoa lietuvių organas,
Sja pr0Ra hitlerininlnĮ va. TINGOSIOS SESERYS AP ' tinamosios, ar visiškai nnžudyta du negrai džianitoriai.
: traukti.
DOVANOTOS
RETAIS
parduotuvėse, kurių pilnu vi-i Lietuvos Keleivis, minėjo sn-’,|ni pa(yrt) ka(| monarkistai
VISUOMENĖ PASTATE
vo 10 metų snlaktnves.
lOiįjvienneišsižadaviltiesgrųmetų gynęs lietuvių politinius !-inti monarkiią> ka.) pc
ir kultūrinius reikalus, laikreikalu daug veikia, ir kad1
raštis lietuvių tarpe įsigijo1 )x,„drai „u jaj((
linkm(, dir.
simpatijos
ir pasitikėjimo. | ,M
|)Uvnsi(| kaiMria
Sukaktuvių proga Lietuvos
1>itIerinink,, vadai vie.
Keleivis išleido didelį, platų
šai paskelbė įspėjimų monarir turiningų numerį.
Dabar ' kistams ir pačiam buv. kaize
Lietuvos Keleivį leidžia Rvtm
riui, kad jie liautųsi sankalbendrovė.
bius darę prieš
šiandieninę
vaisiyl)ės tvarka.
Pareiškia,
KLAIPĖDOS DIREKTORIAI IR kad monarkija atgyveno sa
vo laikus ir ji danginu nebe
MIŠKO REIKALAI
grįš.
Tai tuščios pastangos
KLAIPĖDA. — Lietuvos lentpjūvės neturi darbo, ŠreiO jei monarkisKeleivis,
rašydamas
apie bėrio direktorija per vokiška
Pr!P'int>

snosc Amerikos miestuose,I
dirba už alkio atlyginimų tūk-,
stančiai jaunesniųjų už jų pa
čią mergaičių. Dirba per die
nu dienas, vargsta ir nieko
neturi, kad tuo tarpu ta prin
cesė gyvena didžiausiam pertekliuje ir jai nė negalvojo tų
darbininkių mergaičių likimas. Nepažįsta jų gyvenimo,

IL.ltz.mrkt skelbia "" ir ,ol,n" snvo vc,k''- pr“'5
Klaipėdos miško pramonės žurnalą
jno« bn» Įminsi
griežtos priepadėtį, tarp kitko, pareiškia, savo medžio pardavimų. Ta
mones.
kad dr. Šreiberio direktorija me žurnale skelbimas pasiroTokiu būdu hitlerininkai
neparodžiusi jokio susirūpini- dė 1933 m. gruodžio 19 d., o
minėjo Vokietijos i m peri,jos
mo miško pramonės reikalais.' valdžios žiniose — gruodžio
sukaktuves.
“Krašto dirketorija, užuot 21 d. Jau vien tai, kad Vodavusi savo medžius apdirbti Indijoje anksčiau pagarsintas SERGA HINDENBURGAS
Klaipėdos lentpjūvėms, savo direktorijos medžių pardavimedžio pirkėjų ieško po užsie-, mas, suprantama, kad direkBERLYNAS, saus. 21. —
nins, po Vokietijų,” pareiškia torija nori ten rasti savo me-| Gripu susirgo Vokietijos prelaikraštis.
Kada Klaipėdoje' džianiR pirkėjų.”
ridentas Hindenbnrgas.

KRYŽIŲ

MEDALIAIS
SKIRIA

DAUGIAU

VOKIETIJOJ
TAS

I

Gruodžio m. 30 d. Lietuvos

AREŠTUO

KARO

DAR

VIENAS

VETERANAMS

Rozolimo “Pavasario” Fe

AVASHINGTON, saus. 20.
Raudonasis kryžius, dalyvau-į _ proz Roosevelto nuospren- deracijos kp., Meldimų kuo-

KUNIGAS

STUTTGARTAS,

Vokieti

jar>t Raudonojo kryžiaus pir-\tfcįn padidinama 21 milijonas i pelės pavasarininkai ir to pa- ja, saus. 20. — Elehingine hit
ties kaimo visuomenė, pastatė
lerininkai areštavo katalikų
mininkui dr. Petrikui,
karo ’ dolerių daugiau išlaidų pastaŠventiesiems
Metams prisi-ij
........
C-j’
i
1
i kunigą Leissle, kad tuo būdu
ligoninės viršininkui dr. Ožę-' roj^ kar0 veteranų naudai.
minti kryžių.
“sulaikius jo veikimų, prieš
liui, Klaipėdos ligoninės di- _____________________________
Per
Kristaus
Karaliaus
krašto vyriausybę.”
rektoriui dr. Ciplijauskui ir j džiausiu pasišventimu ir karpavojum savo gyvybei Šventę, pavasarininkų DvaPolicija patyrusi, kad kun.
kt., dvi karo ligoninėn gailės-į tais
tingųsios seseris apdovanojo slaugė Lietuvos kariuomenės sios Vadas kun. J. Vaičiūnas Leissle pradėjo planuoti krei
retais medaliais, — Florence sužeistuosius ir ligonius sun pašventino kryžių ir pasakė ptis stačiai Vatikanan ir pra
nešti, kad Vokietijoj areštuoNightingale.
Apdovanotosios kiausiu
Iietuvns
kūrimosi reikšmingą pamokslą.
Paskui buvo bendras pokv-1 ti keli kunigai be mažiausios
seserys: Rozalija
Tamašiū- metu karuose su bolševikrtts,
| priežasties ir todėl neteisin
naitč dirbo nno 1915 m. ir bermontininkais ir lenkais. lis.
gai.
nuo 1920 m. karo ligoninėje Yra apdovanota IJetuvos Ne
Kal|nc
Pa9jžymi.jo ypatin. priklausomybės medaliu ir TĖVAI SUPRANTA SAVO
šis kun. Leissle
pasiryži
PAREIGAS
mas nepatiko hitlerininkams.
gu pasišventimu . ligonius ir Vytauto D. medaliu III laips
------------( Jie bijo, kad Vatikanas nesusužeistuosius slaugydama ka nio. Lietuvoje iki šiol Flo
ALVITAS.
—
Šioj
apylin-1
žinotų kunigų areštavimo visų
ro ir taikos metu. Ji išgelbė rence Nightingale medaliu bu
jo karo metu nuo gaisro ka vo apdovanota 4ik viena gail. kėj katalikai tėvai jau susi- smulkmenų.
Savo vaikus leidžia
Policija areštavusi kunigų
ro ligoninę. Yra apdovanota sesuo — Ona tebelytė. Ap- prato.
Visame rašytis j Angelo Sargo kuo Leissle paskelbė, kad areštuo
Lietuvos
Nepriklausomybės' dovanota 1927 m.
Todėl Angelo Sargo tasis kurstęs žmones už dvie
medaliu ir Vytauto L. meda pasaulyje šiuo medaliu apdo peles.
liu III laipsnio. Ona Brazytė vanotųjų yra tik 170 gailes kuopelės vis daugiau ir dau jų kunigų išvadavimų iš ka
giau sulankin naujų narių.
lėjimo.
dirbo nuo 1919 m.
Su di- tingųjų seserų.

Pirmadienis, sausio 22 d., 1934
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“DRAUGAS”

i daugiau tuo reikalu rūpintis. Apie tai “Tr.”
randame:

IAelnu. kasdien, išskyrus sekinai lenkus
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6.00.

1*11—
Mt metų — *3.50; Trims mėnesiams — 12.00; Vienam
mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams *7.00; Pusei mė
ty — *4.00. Kopija -03c.
Skelbimų kainos prisiunėi'amos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrątina, jei neprašoma tai padaryti ir neprfeiundama tam
titului paito ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
kasdien.
Skelbimai

sekančiai

dienai

priimami

iki

5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
rublishcd Daily. Eacept Sunday.
SUUSCRll’TlONS: One Yeai — *6.00: Slx Montha
— |3.50; Three Months — >2.00; One Month — 75c.
Europe — One Year — *7.00; Six Months — *4.00;
Copy — .OJc.
▲dvertiaing i n “DRAUGAS" brings best results.
Advertlsing istes on appilcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oairey Avė., Chicago

PER DAUG POLITIKIERIŲ

Šis kraštas svarbiausia reikalingas ne ge
rų ir pigių 5 centų cigarų ir net ne gero 5
centų stiklo ulaus, rašo Chicago American.
Mis pirm visako reikalingas daugiau mokyk
lų ir mažiau politikierių.
•
Štai mes čia, Chicagoj, turime nereika, lingu apskrities valdžių ir didžiai išlaidų sa
nitarini distriktų, kurs išlaiko nemažų valdinin
kų armijų, o tie valdininkai nieko naudinga
neveikia miesto, ar valstybės gerovei.
Pačioje valstybėje mes turime tūkstan
čius lokalinių valdžios organų, tūkstančius
paskirių valdiškų mašinų su dideliu skaičiu
mi darbininkų, kuriuos apmokame mes visi
piliečiai.
Štai Michigano valstybė turi 43,000 lo
kalinių valdininkų. O toje valstybėje gyven
tojų nėra nė penkių milijonų.
Dirstelkime j rytus skersai Atlantiko,
kad ir i Angliju. Anglija turi du tūkstan
čius valdininkų ir jos gyventojų skaičius yra
37 milijonai. Šie du tūkstančiai valdininkų
sugeba aptarnauti 37 milijonus žmonių, kad
tuo. tarpu Michigano valstybės ponkiųms mi
lijonams gyventojų reikia 42,000 valdininkų.
Jeį Anglija įvestų valdininkų skaičių
Michigano valstybės pavyzdžiu, tada jai rei
kėtų apie 300,000 valdininkų.
Amerikiečiai negali suprasti, dėlko čia
mokesčiai tiek dideli, dėlko daug valdininkų
dykaduoniauja ir dažnai nesųžiningi. Jie ga
li rasti atsakymų aukščiau pažymėtame pa
reiškime.
,
Štai ir priežastis, dėl ko Amerikoje yra
dideli mokesčiai ir dėl ko tų mokesčių visa
dos trumpa bfttiniausiems reikalams.
Y’ra vilties, kad priaugančioji karta ne
tolimoj ateity pašalins tas senovės liekanas.

BLAIVYBES REIKALAI

Blaivybės klausimas yra ir visada bus
aktualus. Mums. lietuviams, reikėtų daug
Kon. A. Petrauskas, M. I. C.

L KARO LIEPSNOSE IR GINKLŲ

1

žvangesyj
K

į
I
1

------

(Tęsinys)

Po langais nuolatos dundesys: ir ugniagcsiiii su savo prietaisais, ir policininkui,
ir kariuomenė — vis judu ir juda. Blo
giausia, tai tu mintis, kad vis dėlto gali
pasikartoti ir antrų kurtų panašus sprogi
mus arba net didesnis. Ta mintis laikys
širdį nuolatiniame neramume ir neleis
kaip reikiant naktį pasilsėti.
.Viskų sumetęs krūvon, nutariau vely
važiuoti į Lietuvių bažnytėlę, kuri buvo
pačiame miesto \-i«lnry.į<a, toli nuo viso
kių nelaimių. Kad ir kažin koks
sprogimas, ten vis nepasieks, kitoniškai
turėtų jau visas miestas griuvėsiais iš
virsti.
būtų

Ir gerai

pudariuii,

pnklansydumas

gražaus palminio. Aš pialea.an naktį ra
miai. o kurie likosi arti citadelės, tie visų

nakt; n •rinnistavo, nežinodami, kas jų lan
kia. ši.) sumišimo metu vyresnysis kape

venimo bei artimo meilės nustatymas. Ar
timo meilė yra taip pat labai plati ir
svarbi žmonių gyvenime. Nes jei pasau
Garbingam mūsų vyskupui Motiejui Va
lyj nebūtų artimo meilės, pasaulis griū
lančiui, kurio blaivybės brūlijų 75 metų su
tų. Todėl, jei paklausime ko nors, kur
meilė pasireiškia, gausime atsakymų to
kaktuves šiemet švenčiame, buvo pasisekę
kį: tikra meilė pasireiškia žmonėse ir jų
trumpu laiku nublaivinti beveik visų mūsų
1. Kas yra meilė? 2. Karia ir kur meilė gyvenime. Meilė niekur kitur neturi sau
kraštų. Bet kast Įtakingas švietėjas mirė, pasireiškia? 3 Meilės reikšmė pasauliui.
vietos, kaip tik žmogaus širdyj, geruose
kartu su juo buvo palaidota ir blaivybė. Sis 4. Tikra ir netikra meilė. 5. Kas meilę darbuose, o ne kur nors erdvėse, ar ant
dalykas dar kartų mums piratu prikišamai griauna?
žemės paviršiaus.
Nėra
pasaulyje
žavingesnio,
populeparodo, kad žmonės nublaivinti galima tik
Todėl meilė, kuri turi dieviškumo žy
resnio
ir
kartu
patinkamesnio
žodžio
nž
mę
ir
antspaudų, nepasilieka pasaulyje Ik*
švietimo ir auklėjimo būdu. Tautos blaivini
žodį “meilė.” Žodis “meilė” yra prieš reikšmės. Be reikšmės nepasilieka nė ar
mo darbe lemiančių ir svarbiausių vietų tu
statomas žodžiui “nemeilė;” arba, geriau timo meilė. Artimo meilė yra tarsi žmo
rime skirti šeimai, mokyklai, bažnyčiai ir or pasakius, neapykanta, kerštas, pavydas
nių ramstis, kuriuo remiasi mūsų buvi
ganizacijoms.
ir tam panašūs dalykai.
mas.
O mūsų buvimas ir visa tai, kas
Bet kas yra meilė ištikro sunku ir mumvse v ra, vra Dievo dovanos.
PaVisi svarbūs visuomenės gyvenimo per
pasakyti, nes ji yra vien tik mūsų min galiau visa gamta, kuri yra arba paeina
tvarkymai pradžių turi šeimoje. Šeimoje į- timis suvokiama, jausmais jaučiama, jos
iš Dievo, žmogui viskų duoda. Tik žmo
gyti pirmieji Įspūdžiai giliai įsispaudžia kū malonus dvelkimas žmogaus sieloje, jos gus tos gamtos dovanas turi perdirbti,
dikio sielon ir lydi jį visų gyveninių.
virpėjimas mumyse. O meilė, pripildžiu pasisavinti sau.
Todėl iš čia kyla dar
si žmogaus sielų savo dvelkimu, padaro bas, nešųs žmogui ir visai žmonijai pra
Nerasime tėvų, kurie netrokštų savo vai
tai, ko žmogus negali padalyti l>e tai.
gyvenimo šaltinį. Šis gyvenimo šaltinis
kams gero, nenorėtų jų išauginti gerais ir
Keikia pasakyti, kad meilė gali pasi — darbas žmogui yra įgimtas palinkimas.
dorais žmonėmis, tačiau nedaugelis sugeba reikšti žmoguje kiekvienu laiku. Nėra nė Žmogus negali būti be darbo.
Bet dar
auklėjimų pakreipti tinkama vaga. Daugumas 1 dienos, nė valandos, kada žmogus nuo bas yra taip pat meilės palaikimas ir jos
tėvų, nenori kad jų vaikai girtautų, ištvir- jausmo meilės būtų laisvas.
\ iskų, kų skatinimas.
Jei kų žmogus dirba lais
kaulų ir kitaip blogai elgtųsi, tačiau patys ! žm°Ku8 (lar0- dar0 VHtajinlta lneilės ve- va valia, tai dirba iš meilės. O iŠ meilės
damas ir .skatinamas. Meilė yra kibirkš šaltinio viskas trykšta, kas yra naudinga,
nesistengia jiems duoti gero pavyzdžio.
tis, kuri paskatina žmogų prie veikimo, j kilnu, gera ir gražu. Nes pasaulio TvėPriešingai, jų akivaizdoj, girtauja, kalba Todėl žmogaus visokis veikimas glaudžiai,' rėjas, kurs yra išmintis ir meilė, sukūrė
ir daro tai, ko vaikams nevertėtų matyti ir ryšasi su meile.
pasaulį vien meile. Meilė palaiko pasau
O
kas
toji
meilė
yrfaf...
Jau
mažas
lį. Tik žmogus vergas, kurs neturi lais
girdėti. Jau senovės lietuviai sakė, kų pasėsi
vaikas
meilę
lengvai
skiria
nuo
kitų
da

vės,
viskų dirba ne iš meilės jausmo. Gi
tų ir piausi. Vaikas, prisižiūrėjęs blogų pa
lykų,
besireiškiančių
žmoguje.
Pirmų
ne
iš
meilės atliekamas, darbas mažiau
vyzdžių, juos nesųmoningai pasisavina, pa
kartų vaikas, išgirdęs iš motinos lūpų vertingesnis, už tų, kurs iš laisvės ir mei
mėgdžioja ir pagaliau įpranta.
“meilę” — meilų šypsnį, taip pat ir jis

AR PASAULIS BIRI
MEILES?

KAS GALI REIKALAUTI
FEDIRALES PASKOLOS

Klausimas. Ar Numo Mor
gičių Palengvinimo Aktus up
iniu visus namų savininkus!
Atsakymas. Bandoma duoti
pagelba tiems namų savinin
kams, kurie negali užsimokė
ti įvairių mokesčių arba ku
riems gręsia pametimas turto.
Paskubs duodamos savinin
kams keturių šeimynų na
mams arba mažesniems na
mams, kurių vertę apkainuotojas nustato nedaugiau $20,000. Neskolinama daugiau kui
$14,000. Toliau, įstatymas lie
čia tik morgičius, kurie egzis
tavo su arba prieš birželio 13
d., 1933, tai vra diena, kuo
met Aktas buvo priimtas.
MOKESČIAI PO FEDBRALIU MORGIČIŲ
.

Kokių

.Klausimas.

naudų

gauna namo savininkas, kuo
met jis permaino egzistuojan
tį įnorgičių į federalį morgi(Tęsinys 5-me pusi.)

lės...
pakartotinai
šypsosi.
Tuo
savo
šypso

Nelaisvo žmogaus darbas bus sumai
Todėl į blaivų vaikų auklėjimų jau iš
jimusi
vaikas
išreiškia
meilės
brangumų
šytas su ašaromis, kerštu, pykčiu ir ne
pat mažens turi atkreipti dėmesį tėvai. Visų
bei svarbumų, nes jis dar nieko apie jų apykanta ant to, kurs jam tų nelaisvę užpirma tėvai ir auklėtojai turi duoti gerų pa nesuprasdamas, jau rodo meilės jausmui deda. Todėl ir Kristus pasmerkė visokių
vyzdį ir apsaugoti vaikų nuo blogos įtakos prielankumų.
O tokį pat prielankumų žmonių vergi jų arba išnaudojimų, Nes
Rašo Andrius šnipas
iš šalies, nuo blogų draugų.
meilei rodo ir visi žmonės be skirtumo.
vargo žmogaus darbo vaisiai, pagaminti
Bet meilės yra visokių rūšių: viena keiksmu, o ne meile, yra pražūtingi, nešu
Vaikų auklėjimas šeimoje, daugiausia iš svarbiausių meilės rūšių ir bus paties prakeikimų pasauliui.
Seirijų Juozo veikalai
Nes kiekvienas
priklauso nuo motinos. Moteriai šeimoje ten gyvenimo meilė. Žmogus, gyvendamas prakeikimas šaukiasi Dievop. Gi Dievas
Rašytojas literatūroje tuo
ka auklėjamoji pareiga. Ji savo švelnumu ir šiame pasaulyje, turi tam tikrų eilę pasi siunčia į pasaulį visokias nelaimes dėl to,
met padaro didelę pažangų,
meile gali pataisyti tai, kų girtuoklis vyras sekimų ir nepasisekimų — nelaimių. Dau kad žmonės nesilaiko meilės. Panašiai
Tik lai-Į Dievas neapkenčia sielos, kurioj nėra
kuomet jo kuriniai tokie lengsugriauna. Bet šiandien, reikia pasakyti, dar giausiai žmogų- lydi nelaimės.
mei
žmogus,
ištikus
nelaimei,
neimsime!
meilės.
Nes
kiekvienas
suteršimas
sielos
v i, kud juos ir vaikas paskai
pasitaiko motinų, kurios pačios išmoko vai
na visai, bet įpeiliai veikiant, viliasi gy- Į nuodėme, kiekvienas kūno subaiurinimus
tęs supranta ir mokytas žmo
kus girtauti. Bet jos taip daro nežinodamos, veniniu — nori gyventi. Tas noras gy yra priešingas meilei. Iš čia meilė turi
gus įvertina.
kad mažo vaiko išgerta alaus stiklinė ar deg venti, tikėtis vis geresnių laikų ir bus gy reikėmės pasauliui dvejopai: link kūno
tinės stiklelis gali virsti įpročiu ir sugriauti venimo meilė. O iš gyvenimo meilės iš- yra artimo meilė (vargšo sušelpamas lit Kukaičius Heiiijų Juozo
visų „vaiko atmtį. Mūsų moterinM^Ud* daug plaukia ir kitos jai panašios meilės rū-Įgoj ir kiti geri artimui darbai), link-sie“Orleano Mergelę”, “Jauno
. r ’
los yra sielos meilė arba nekaltybė. Nes
reikia žinių apie girtavimo žalingumų ir blai šys.
sios Lietuvos Šventę”, “Lie
Su gyvenimo meile ankštai ryšasi ar- kas sielų suteršia nuodėme, tas pasielgia
vybės naudingumų. Šeimininkės rūpestis yra
tuvos Likimų”, “Šventų Tertimo meilė.
Todėl po visų didžiausio i nemeilingai su savimi.
tinkamas svečių pavaišinimas. Dabar mūsų (artimo) Dievo meilės įsakymo eina gv-1
(Pabaiga 3-čiame imsi).
cizių”, ir “Liūciperj ir Prasodžiuose vyrauja toks paprotys, kad svečius ,__________ Jlo--------------- — -----------------—garo Karalienę” įgaunamu vireikia pavaišinti svaigalais. Ir nerasime nė taip biauriai brivo kankinami Sovietų Rusi
ršminėtas įspūdis.
vieno baliaus ar kitokios pramogos, kurioje jos kalėjimuose, kad jie iš proto išęjo. Mini
..
. ..
,
i
Daugiausia patinka “Orlcanebūtų girtaujama. Atėjo laikas mūsų balius, tų nelaimingųjų vardus, būtent — kun. Cho
Clucagos hedcraęijos apskritys vertas pa- !
/ ......................
.L..,..
..
..
.
. no Mergele” ir “Lmeiperis jr
krikštynas, pakasynas ir pasilinksminimus mičius, kun. Jonus Trojgis, kun. Albinas Mayrimo dėl įsteigimo liaudies kursų. Tokie k,
,,
..
!
Pragaro
Karaliene
”. Pirmoji
kultūrinti.
rkušauskas, kun. Juozapas LubčinskLs ir kun. kursai visiems naudingi: ir darbininkams ir

MAN PATINKA

GRAŽU3

Juozapas Sovinskus.

KUNIGAI BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE

Matote kokie dalykai dedasi Rusijoj. Ir
tai įvyksta šioj mokslo ir išradimų gadynėj.
Nors keliolikų kunigų bolševikai jau iš
Nebereikalo bolševikai yra vadinami dvide
leido iš Rusijos kalėjimų ir leido išvažiuoti,
šimtojo amžiaus barbarais.
tačiau dar apie šimtas jų tebekankinami bai
Reikia tik stebėtis, kud vis <lar ir šian
sioje vergijoje. Į Lietuvų grįžusieji kunigai
pasakojo, kad bolševikijoj kunigams tenka dien atsiranda žmonių, kurie tiems krauge
riams padeda bolševikiškųjų propagandų vakentėti pragariškas kančias.

Varšuvos žiniomis, keli katalikų kunigai,lyti. Tokių yra ir lietuvių tarpe.

lionas — kun. Pr. Bilskis buvo savo pa
reigų reikalais išvažiavęs į provincijų.
Jo kambariuose kuriam laikui buvo apsigyvenęs atvykusis iš Mohiliavo arkivyskopijos kunigas svečias — kun. Pi-. F-kas.
Ir jam buvo karšta, kai ėmė sprogti lan
gai ir namas siūbuoti. Mano kambariai
neišeinu tiesiog į Zakročimo gatvę, o ana
me name visi langai tiesiog į gatvę. Tai
gi lenui dar smarkiau atliepė ir sprogi
mo trenksmas ir šūvių atgarsvs. Kun. 1’.
F-as pasakojosi man pats, kiek iškentė
jęs per visų nalAį. Man pasieekė greit
išsiaiškinti to triukšmo priežastis - san
dėlio sprogimas, o jis ilgai negalėjęs su
prasti, kas čia darosi t Spėjo, kad kilusi
revoliucija ir sukilėliai šaiulosi su kariuo
mene. ar su policija. Vargšas, vengdamas
kad nepataikytų atlėkusi pro langų kul
ka. jis gulsčiomis ilgų laikų išgulėjo ant
grindų. Taip sunku buvo tuomet atskirti,
kus ii- kur šaudo. Tiesa, gal mudviejų ir
vieno ir antro kiek perdaug didelėmis akintis pažiūrėta į nelaimę, bet kas į jų
tuomet kitaip žiūrėjo, kai visi buvome
naujukai šiuose dalykuose?

DARBAS

net mokyklas išėjusiems. Juk nerasi žmogaus,
kuris viskų žinotų, nors ir aukštus mokslus
būt išėjęs. Nedaug tėra amerikiečių, kurie
būtų plačiai susipažinę su Lietuvos istorija,
literatūra, rašyba ir t.t. Taigi, ir inteligen
tai tuose kursuose turės ko pasiklausyti. Chieagiečiui turi visokių profesijų žmonių. Dėl
to prelegentų kursams nepritruks. Būtų gra
žu, jei ir kiti Amerikos lietuvių centrai chicagiečių pavyzdį pasektų.

Jau ir liepsnos, pasirodė

nių priemonių. Austrų vyriausybė įteikė
• Gatvės politikų visai neapsirikta, kai Serbams vadinamųjį ultimatumų, t. y. pas
jie spėliojo, būk šitas amunicijos sandė kutinį kartų savo reikalavimus. Serbai ir
lio sprogimas esųs netolimo karo šauklys. dabar atsisakė juos priimti. Vadinasi, ky
Taip ir buvo, bet tik ne dėl to, kad Aus la tarp tų dviejų valstybių apsiskaičia
trų ar keno kito šnipai būtų ugnį po juo vimas ginklais, kitaip sakant — karas.
pakišę, greičiau dėl to, kaip vėliau jau
Pasaulis, užuot gesinęs kų tik užsi
pradėta kalbėti, kad tuose sandėliuose bu
liepsnojusį karų, dar labiau jį pakiirstė.
vę labai didelių nepriteklių, vagysčių ir
Bematant, kuip jau minėjau, beveik visos
suktybių. Ramiu metu valdininkai mokė
tautos ir valstybės, pasidalinusios į dvi
davę aislumti visokiems revizoriams akis
dalis, metėsi į tų gaisrų. Vienoje pusėje
ir savo klaidas nuo jų akių užslėpti. Dąsusigrupavo Austrų šalininkai: Vokiečiai,
bur, kai pajuto, jog už dienos kitos gali
Turkai ir Bulgarai. Antroje pusėje —
kilti karas, vadinusi, bus pareikalautu
si I priešu ios ios Serbuos gynėjai ir užtury.karui reikalingos amunicijos, kurios san
tojai: Rusai, Belgai, Prancūzai, Anglai,
dėliuose visai nėra, kas bus tada! Kad sa
Italai, Japonui, Amerikos J. Vul stybės,
vo neteisingumams takus užtrintų, sako,
Portugalai, Rumunai, Graikai, Čcrnogorai,
padegę sandėlius.
Sun Marino, Klibu, Panama, Siamas, Lifcioji paskutinioji nuomonė man atro beria, Kinai, IfUiti, Brazilija, Guatemala,
do daug arčiuu prie tiesos, neg unusai Nikuniguu, Costu Riea, Hondūras, Boliupie priešus siieliojinias. Pagalios šiandie via, San Sulvador, Santo Domingo, Urunuims ne lai svarbu, kus pakūrė citade guay, Peru, Ecuador...
lės sandėlius, btft kud karas tikrai tomis
Taip susiskaldęs pasaulis pradėjo vie
dienomis Bulkunuosc užsiliepsnojo, o iš
ten turėjo netrukus persimesti ir į visų ni kitiems siuntinėti savo
reiškimus. Pirmoj vietoje
jiuaaulį.
siuntė ultiluutūmų Rusams, reikalaudami
Pertrakcijoms (deryboms) užsivilkus
ir uematant joms galo, griebtasi aštres

karingus

pa

Vokiečiai

Iš

per 24 valandas atšaukti paskel

Juda

ka

yra astuonių veiksnių tragedi
ja; antroji trijų veiksmų ko
medija. Vienoje knygoje ran
dasi tragingas realizmas, ki
toje, juokas: šypsena, klege
sys. Kiti veikaliukai tinka ir
mokykloms vaidinti.

Lauksime naujų kūrinių iš
jjoeto ir dramaturgo Seiriju.

Juozo plunksnos’

riuornenės mobilizucijų ties Austrų ir Vo

kiečių sienomis. Rusams nesutikus tai
daryti, rugpjūčio 1 dienų paskelbtas

o kultu ir visiems jos sulininkams karas.
Prasidėjo dabur jau didysis, arba kaip

kiti jį vadina, Pasaulinis Karas.
Iš

spėliojimų

į

tikrovę

Ligi tol dar žmonės šiaip ir taip. Gal
bus kuras, gal nebus. Kai kuriems net
darėsi įdomu, kaip tus karas atrodys? Vi
sai kas kita, kai spėliojimų periodas pra
ėjo, o tikrovė pasirodė. Karas paskelbtus.
Ir tui ne kurios mažesniųjų valstybėlių,
bet vienos iŠ galingiausių pasaulio valdo
vių panašiui . hhy'c antrai valdovei. Vudinasi, susirėmė dvi galybės. Tui ne juo
kui. Du įniršę jaučiai susiremia, o žemė
dulka, tvoros lūžtu, nelengva juodu per
skirti. Kųgi bekulbėti, kai susirems to
kios dvį pusuulinės galybės, kaip Geriuanija ir Rusija? Kas iš pasaulio beliks?
Visoki smalsumui į šalį. Jų vietų kiek
vieno mųstančio širdyje užėmė šiurpas ir
pusibaisėjimus.
(Daugiau bua), __ j

imrrrm

Pirmadienis, sausio 22 d., 1934
Kun. Juozas Vaitkevičius, M I C.

SKAISTYBĖ
1.

Skaistybės

kilnumas

Paskutinį kartą kalba buvo apie Die
vo mintį moterystėje, dabar jmsišnekėsi'me apie skaistybę, nes gyvenimas skais
tybėje pagal Kristaus mokslą yra kilnes
nis už gyvenimą moterystėje.
Kad suprastume skaistybės kilnumą
panaudokime palyginimą;
Štai turimo
prieš akis turtuolį. Ar jis nusideda tuo,
kad yra turtingas! Ne, nes turtas nėra
nuodėmė, jeigu jis teisėtu būdu, tai yra
ne suktybėmis ir ne apgavystėmis yra
surinktas. Mūs Išganytojas tačiau įspėja,
kad turintiems turtų būsią labai sunku
įeiti į dangaus karalystę. Greičiau kupra
nugaris perlįsiąs per adatos ausį, negu
kad turtuolis įeisiąs į dangų, nes turtuo
liai neišpildo tų pareigi], kurias Dievas
yra uždėjęs ant turtų, todėl daug leng
viau yra save išganyt neturte, negu tur
tuose.
Daugelis turtuolių, išgirdę tą Krisus įspėjimą, apleido savo turtus, išdao juos pavargėliams ir patys pasidarė
argšais iš liuosos valios, kad nenuėjus
su turtais į prapultį, kad lengviau pase
kus Kristų.
Panašią kliūtį išganymui sudaro ir
moterystė. Moterystė nėra nuodėmė, ji
yra šventas daiktas, yra net sakramen
tas, bet gyvenantieji moterystėje, kaip ir
turtuoliai, labai dažnai neišpildo tų pa
reigų, kurių Dievas reikalauja nuo jų, o
tuo būdu nusikalsta Dievui ir apsunkina
sau išganymą. Daugelis tat žmonių, bran
gindami išganymą ir dangiškas gėrybes
labiau, negu žemiškas liuosybes ir džiaug
smus, dar-gi paskatinti Kristaus pavyzdimi ir jo mokslu, šalinosi nuo moterystės,
pasirenka sau skaistybę ir gyvena joje
ligi gyvos galvos, kad laimėjus tuos tur
tus, kurie yra pažadėti tyros šifdies žmo
nėms.

reikšti du daiktu, būtent švarumą arba ty
rumą ir blizgėjimą. Saulė yra skaisti, ka
da liufosa yra nuo bet kokio rūko ar de
besio, kuris mažina jos aiškumą; nnktis
skaisti, kada žvaigždės aiškiai ir gražiai
blizga ant dangaus; akys skaisčios, kada
jos blizga kaip tos žvaigždės skaisčioje
aakty.
Prapuola skaistumas, kada daiktas
būnu suterštas, kada praranda savo bliz
gėjimą, netenka savo gražumo.
Pažvelgkim© dabar tų žinių šviesoje
į žmogaus širdį, o suprasime, kada ji yra
skaisti, o kada neskaisti.
Dvi ypatybės padaro žmogaus širdį
skaisčią: švarumas arba tyrumas ir spindėjimas, švarus ir tyras yra daiktas, ku
riame nėra įmaišytos prastesnės medžia
gos, tyras yra pav. vanduo, kuriame nėra
purvo, ar kito kokio skysčio, kuris pada
rytų vandenį netinkamą vartojimui. Jei
gu gi daiktas gauna geresnės medžiagos
įmaišų, tuomet jis skaitosi geresnis, jei
gu įpilsime pav. vyno į vandenį, arba auk
so į šviną, nė vanduo, nė švinas nepasi
darys prastesni, bet geresni ir brangesni.
Žiūrėkime dabar, kas padaro žmo
gaus širdį nešvarią ypatingu būdu. Žmo
gaus širdis pasidaro suteršta, kada ji nu
puola ant žemės, kaip kad susipurvina
kiekvienas daiktas, kuris puola į purvy
ną.

gen] darbų nėra didelis daiktas, o ir ge
ras darbas ne kažkas be skaistybės, rei
kia tat skaistybę puošti gerais darbais,
kad ji pasidarytų didelė dorybė, maloni
ir Dievo ir žmonių akims.
Čia tai ir glūdi priežastis, kodėl ne
visų žmonių skaistybė yra gerbiama ir
branginama, kai kurių priešingai yra pa
juokta, o pajuokta dėl to, kad nėra papupšta gerais darbais. Jeigu paimsime
žmogų, kuris gyvena skaistybėje, kuris
šalinasi ne tik nuo paleistuvystės darbų,
bet ir nuo moterystės, o daro tai vien
dėl to, kad turėtų sau lengvesnį ir ra
mesnį gyvenimą, neapsunkintų savęs šei
mos išlaikymo rūpesčiais, niekam gi nie
į,
ko gero nesirūpina daryt, nė Dievui, nė
artimui, lengvai suprasime, kodėl tokia
skaistybė nesukelia pagarbos, sukelia kaip
kada net pasityčiojimo, kaip kad sukelia
pasityčiojimo seiunergių ir senų kavalie
rių gyvenimas. Ir nenuostabu, nes toksai
gyvenimas yra uždraustas ir krikščioniš
kos dorovės mokslu.

j

Š v.

Dvasią.

turtuose, ne kaip vargšas savo varge. Bet
nežiūrint to skirtumo, tikroji artimo meilė
įsako turtuoliui šelpti beturtį vargšą. O
pastarasis turi klausyti turtuolio.
Nes
kitaip esant dalykams, gimsta pasaulyj
luomų neapykanta.
Gi luomų arba su
siskirstymo neturi būti pasaulyj.
Kokia gi iš to seka išvada!
Išvada
seka bloga.
Nes “koks gyvenimas, to
kia ir mirtis,” sako priežodis. Jei žmo
nės doriniai nesitaisys, nerodys gerėjimo
žymių, jie žus. Kas šiandien nežino mie
sto ar net kaimo gyvenimo? Visi žmo
nės nusiskundžia bloga dora, elgesiu, ne
paisymu savo artimo; žodžiu, kad visur
gyvenime, reiškiasi vargai ir nemeilė. O
to priežastis kas yra?
Miestuose to
priežastis yra turtai, dideli sukrauti tur
tai.
Tia turtai iššaukia pavydą, neapy
kantą ir nemeilę,
stumdami žmoniją į
pražūtį. Aitra priežastis prabanga; tre
čia, neteisybė. Ir kaip tik šiandieną,
kuomet pasaulis ėmė sparčiai kilti, turtėti,
atėjo krizio laikai.
Iš to matome, kad
turtai tvarkomi ne sulyg meile, yra pra
žūtingi.
Todėl tol pasaulis nesulauks
Šviesesnio rytojaus, kol bus pasaulis pik
tas, nedorovingas ir neteisingas pasaulis.
Gi pasaulio išganymas ne prabangose ir
turtuose, bet meilėje, tvarkoje bei nusi
žeminime.

(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

Be to, 1>© tikros jneilės yru dar ir ne
tikra.
Netikra meilė kyla iš egoizho ir
savymeilės. Žmogus yra linkęs apie sa
ve ne taip manyti, koks jis ištikrųjų yra,
bet kaip jam diktuoja jausmai.
Tokiu
būdu susidaro žmoguje nemeilė. Nemei
lė yra link kūno ir link sielos. Kūno ir
sielos nemeilė įvyksta žmoguje, kada pats
žmogus laisvai sužaloja savo kūną ar sie
lą.
Kū:.o meilę esame gerai patyrę iŠ
paties gyvenimo.
Ji yra gan įsigalėju
si ir plati. Ypač šių dienų žmonija pra
deda nebeatskirti tikros meilės nuo ne
meilės — nuodėmės, pasaulio ir artimo
paniekinimo. Tų nusikaltimų ir prasižen
gimų ir neminėsiu šiandieną, nes jie pa
tys už save kalba. Jie paliudija, kad šių
dienų pasaulis meilės neturi.
Dabar svarbu žinoti, kas griauna
meilę.
Tikrą meilę griauna du dalyku:
netikėjimas ir artimo nemylėjimas.
Jei
nori žmonija pasitaisyti, nori, kad luitų
geresni laikai, tai tėra vienas kelias į tui
—
grįžimas prie tikėjimo.
Nes tikėji
Kad skaistybė tat virstų tobula do
mas pagimdo meilę.
Tikinčiam žmogui,
rybe pilnoje to žodžio prasmėje, reikia ją
kurį stiprina pats Dievas, darosi viskas
puošti gerais darbais ir tai ne bet kokiais,
lengva, malonu. O jei visas pasaulis bū
o tik tokiais, kurie veda žmogų prie Die tų nusiteikęs tikra meile, liepsnotų jąja,
vo. Gali pav. kas vengti moterystės ir tada pasikeistų mūsų žmonių gyvenimas.
gyvent skaistybėje nr tai dėl to, kad su Antras svarbus meilės priešas, yra žmo
rinkus daugiau turto, nes šeimos gyveni gaus bloga vaizduotė. Visokie blogi pa
veikslai, piešiniai, teatrai, romanai teršia
mas sudaro daug išlaidų, ar kad pasižmogaus sielą. Arl>a vėl pavydas! Varg
šventus moksliškiems tyrinėjimams, kelio šas pavydi turtingajam jo laimės. Nors
nėms aplink pasaulį, sportams ir t.t., toks gal tas turtuolis labiau nelaimingas savo
gyvenimas nebus girtinas, nes jis nešios
vis vien egoistinio pobūdžio antspaudą.
Tik skaistybė Dievui pašvęsta, gauna kil
nios dorybės antspaudą, gauna tą spin
dėjimą, kuris veria ne tik krikščionies,
bet ir pagonies akį ir sukelia joje ne pa
sityčiojimo, bet pagarbos jausmus.
Skaistybės įstaigos būta ir pas pago
nis. Senovės lietuviai turėjo’ Vaidelvtes,
kurios žadėdavo skaistybę, ir tik jos tu
rėdavo teisių palaikyt amžiną ugnį. Pas
romėnus panašią pareigą pildė Vestos tar
naitės. Jos buvo laikomos tokioje neap
sakomoje pagarboje, kad turėdavo teisių
paliuosuot nuo mirties nusikaltėlį, jei tas
savo mirties kelyje turėjo laimės sutikti
tokią Vestos tarnaitę.

Reikia žinot, kad žemė ir Dievas sto
vi ant priešingi] atstumo galų tobulybės
žvilgsniu. Žemė yra netobuliausias daik
tas iŠ visų sutvėrimų, nėra nieko žemes
nio, netobulesnio už ją. Dievas priešingai
stovi visokios tobulybės viršūnėje, kas tat
nori pasidaryt geresnis ir tobulėti, turi
kilt aukštyn prie Dievo, o tuo pačiu trau
ktis nuo žemės, jeigu gi links prie žemės,
turės atsitolint nuo Dievo. Kyla gi žmo
gus aukštyn arba puola žemyn savo šir
dimi, kuri čia reiškia žmogaus meilę, to
dėl kas yra pamilęs žemę, pasidaro pana
šus į žemę, pasidaro tamsus ir nešvarus
kaip žemė, nes žemė padeda ant žmogaus
Kad toks gyvenimas yra tobulesnis ir dvasios savo antspaudą, kaip kad purvy
t
aukštesnis už moterystę, žinome tai iš pa nas padeda savo antspaudą ant to daik
to, kuris į jį nupuola. Kas gi kyla aukš
ties mūs Išganytojo lūpų.
Kada mokytiniai išgirdo, kad Kris tyn prie Dievo, kas reiškia, yra pamilęs
3. Panystės dorybė
tus draudžia persiskyrimus ir randa kal Dievą, Dievas padeda ant jo savo ant
Ne kiekviena skaistybė skaitosi pa
tais sunkios nuodėmės tuos, kurie tai da spaudą, padaro jį panašų į save, todėl
nyste, o tik tokia, kuri yra patvirtinta
ro, pastebėjo, kad geriau tokiose aplinky šv. Augustinas ir sako: “Pasakyk man,
skaistybės įžadu ligi gyvos galvos. Gali
bėse visai nestoti į moterystę. Atsako žmogau, ką tu myli, o aš pasakysiu, kas
kas pav. gyvent skaistybėje, gali pada
jiems Išganytojas: “Ne visi išmano tą žo tu esi, jei tu myli žemę, tu esi žemė, jei
ryti daug gero visiems, gali pelnyt per tai
dį, bet tie, kuriems duota”. (Mato 19,11). gu gi myli Dievą, tu esi Dievas”.
daug dėkingumo ir pagarbos pas žmones,
Kiekvienas tat nusigręžimas nuo Die
Sulyg tat Išganytojo patarimu geriau yra
bet jei jis neturi savo širdy griežto nusi
nestoti į moterystę, o gyventi skaistybėje, vo ir prisirišimas prie sutvėrinnj sutepa
statymo taip gyventi ligi gyvos galvos,
l>et, kad žmogus tai suprastų ir nueiti] žmogų, atima jam tą gražumą, kurį jis
jis turės skaistybės dorybę, bet neturės
paskui tą mintį, reikia ypatingos Dievo gavo, išeidamas iš Sutvertojo rankų, kaip
panystės.
kad mėnulio nusigrįžimas nuo saulės ati
dovanos, ypatingo pašaukimo.
Tas griežtas nusistatymas taip gy
Šv. Povilas kiek plačiau išdėsto tą pa ma jam tą spindėjimą, kurį jis turi iš
venti ligi gyvos galvos turi būt įžadu
čią tiesą: “Kas nevedęs, sako, tas rūpinai saulės.
Tačiau, ypatingu būdu žmogus būna patvirtintas, kad galėtų virsti panystės
si Viešpaties dalykais, kaip įtiktą Dievui.
dorybe, turi, reiškia, būti žmogui atimtas
O kas vedęs, tas rūpinasi pasaulio daly suterštas nupuolimais prieš šeštąjį Dievo
kais ir yra. pasidalinęs. Taip pat netekėju įsakymą, nes tie nupuolimai užtriną jame galėjimas gyventi kitaip. Ir be įžado ga
si moteriškė ir mergaitė mąsto apie Vieš ne vien Dievo paveikslą, bet ir žmogaus, lėtų žmogus būt pasiketinęs gyvent skais
paties dalykus, kad būtų šventa kūnu ir pastato jį vienoje eilėje su neprotingais tybėje labai tvirtai, bet tuomet tas pasidvasia; ištekėjusi gi mąsto apie pasaulio sutvėrimais, su gyvuliais, o Dievo akyse ketinimas dar nesudarys dorybės, nes ap
kus, k&ip ji įtiktą vyrui... Taigi ir sukelia ypatingo pasibjaurėjimo tokiu linkybėms atsimainius, galėtų būt atmai
leidžia savo mergaitę už vyro, gerai žmogum. To dėl iai Dievas baudžia žmones nytas ir pasiketinimas, jis priklauso žmo
gaus geros valios, kurią jis yra liuosas I
'daro, ir kas neleidžia, geriau daro” (I už paleistuvystę jau ant šios žemės, kaip
kad nubaudė žmones, užleisdamas ant jų ahuainyt kiekvienoje Valandoje. Padaręs
Kor. 7, 32-38).
Sulyg tat šv. Povilu geriau yra gy tvaną ir sudegindamas Sodomos ir Go- gi įžadą, jau nėra liuosas atmainyt savo
vent skaistybėje, negu moterystėje, nes moros miestuš, nors paleistuvystės nuodė- pasiketinimo, jis yra surištas ryšiu, ku
gyvenantieji moterystėje turi rūpintis pa- mės nėra sunkiausios, yra už jas dar sun- rio negali pats atrišti, kaip kad negali
saulio dalykais ir yra padalinti, o gyve- kesnių, prie kurių priklauso nuodėmės pats atrišt moterystės ryšio, nors jį ir
yra sau užsirišęs iš liuosos valios.
nantieji skaistybėje turi progos visiškai
Tokį panystės įžadą daro vienuoliai
Liuosnmas tat žmogaus širdies nuo
atsiduoti Dievui nieku nekliudomi, o per
tai ne tik greičiau pasiekia savo amžiną paleistuvystės darbų ir Rudaro tą švarn- ir vienuolės, darydami skaistybės amžiną
tikslą, bet ir daugiau turtų prisirenka mą ir tyrumą, kuris patinka Dievo akims, įžadą, jį gali daryt ir pasaulyje gyvenan
danguje; o Čia reikia sknbint rinkt turtus o kuris lengvina žmogui ėjimą prie Die- tieji asmenys, jei tik aukoja savo skaisty
dangiškam gyvenimui, nes “laikas yra vo, todėl Išganytojas ir žada Dievo regė- bę Dievui ir patvirtina savo auką įžadu.
Išgyvenę faktinai skaistybėje visą sa
trump&a” ir “lio pasaulio išvaizda pwk jimą tiems, kurie yra tyros širdies: “Pa
eina”.
laiminti, sako, tyros širdies, nes jie regės vo gyvenimą, bet nepadarę įžado, turi
skaistybės dorybę, bet ne panystės, todėl
2. Skaistybės esmė
Dievą”. (Mato 5, 8).
Skaistus yra daiktas, kuris šalia švaBet nekiekvienas liuoRumas nuo pa- patartina padaryti skaistybės įžadą vi
rumo pasižymi tam tikru spindėjimu, to- leistuvvstės darbų sudaro skaistybės do- siems tiems ir toms, kurie ir kurios nema
dėl nevadiname skaisčiu nė suteršto daik rybę, nes nekiekvienas suteikia žmogui no tekėt ar apsiveRt, kad padarytų savo
to, nė tokio, kuris nors švarus, bet neturi tą spindėjimą, kuris yra reikalingas akais-'* gyvenimą gražesnį ir pelningesnį Dievo
akį verenčio gražumo. Sakome pav. skais tybei. Tą spindėjimą sudaro geri darbai, akyse ir galėtų giedoti danguje, eidami
ti saulutė, skaisti naktis, skaistus veidas, todėl ]>opiežius Grigalius pastebi viena- paskui Avinėlį, tą giesmę, kurios niekam
skaisčios akys, o tai sakydami norime iš- me iš savo pamokslų, kad skaistybė be ( nevalia giedot.
prieš

AR PASAULIS TURI
MEILg?

Kazys Žukas.
NAUJAS MISIJOMS VYSKUPAS
Šventasis Tėvas paskyrė iš Tecliny,
III. Dieviškojo Žodžio vienuolyno kun.
TTerman Schoppelrey į vyskupus Honank
kraštų, Kinuose.
Tai jau devintas tosV^
kongregaeijos vienuolis skiriamas vysku
pauti misijų kraštuose.

DUOKITE VISUS SPAUDOS
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:
Tikietus,
Plakatus,
Serijų,
Programas,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

»

Bilu,
Laiškus,
Kouvertus,
Draugijoms Blanku,
Konstitucijų,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbu

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE
CHICAGO, ILL.

Telefonas Canal 7790
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Pirmadienis, sausio 22 d., 1934

Kun. V. Kulikauskas, M. I. C.

žygiai pagerinti žmonių Tiaumnenės būvį
Pereitus metus pašventintos dvi naa- gyvendinti savo šeimose, savo draugijose,
yra labui svarbūs, tai vyskupai juos re jus kat. ligoninės,
kainavusios daugiau savo organizacijose, savo visuomenėje
mia.
Prezidentas vienų vyskupų, neku- kai po milijonų dolerių. Jos yra Firnain tikrųjų Kristaus ir Jo Kat.
Bažnyčios
riuos kunigus, daug žymių katalikų vyrų Desloge Ligoninė St. ix>uis ir Fitzgerald dvasių ir darbus.
V. K.
ir moterų pakvietė į atsakomingas vietas, Mercy Ligoninė Pliiladelpliij >je.
kaif jie savo gabumais,
prityrimais ir
Apie 20,GJO merginų įstojo į slaugių i
KAS YRA ŽMOGUS
mokslu j m dėtų jom prakilnų durbų nu
(nursių)
mokyklas.
*
1933 me.ai ym ir bus pažymėtini ir | m. 1485. Pastatyta visai nauju bažnyčių, dirbti.
Pasaulis manyje sukurtas .
Jungtinių Amerikos Valstybių istorijoje kur jų visiškai dar nebuvo, 108. Katuli
Čiu dar ne viskas, kus katalikų lab
Vyskupai, remdamiesi popiežių nu
Runka galinga amžinybės,
ir sios šalies Katalikų Bažnyčios istori kų skaičius, pagal olficijalų Katalikų Di- tiestais dėsniais, turėdami sau pagalbon darybei nuveikta.
Čia nepažymėtu, kus
lr
noru tvirtu tobulybės
rektorį, pereitais metais buvo 20,208,403, kunigus, išėjusius ekonomijos ir gocijola- vienuilijų ir mažesniųjų
joje.
labdaringųjų
Kely
gyvenimo užburtas;
vadinasi du ugi au kaip 1932 m. 32,012.
gijos mokslus ir pasiekusius gilaus paty draugijų nudirbta depresijos metu. Su
'Pas prieauglis palyginamai, nėra di rimo ilgu mokymu universitetuose ir se dėjus viskų krūvon, tai pasidaro tiesiog
Jais pradėtas čia -tokis perversmas,
Tmlėl ir ilgisi taip siela:
kokio dar nebuvo.
Jei tas perversmas, delis. Tai rodo, kad, arba katalikų tar- į kimu gyvų žmonijos reikalų, metė viešu kalnai tų gerųjų darbų.
Jai
ankšta žemiškoj krūtinėj,
varomas prezidento Krankliu Roosevel- pe įsigali ta nedoroji ir prakeiktoji gini- ' mon daug išganingų nurodymų.
1933
m.
Kat.
Bažnyčios
šioje
šalyje
is

Jos erdvės kur padangė miela,
t’o su jo visais sekretoriais ir kitais pa- dymų kontrolė, arba jų žymus skaičius
Apie vidurį 1933 metų Cincinnati torijoje bus pažymėta, kad jau antras ka
Žydrių varsų pilim aušriuėj;
gelbininkais, eis ir baigsis sėkmingai, tai atpuola nuo praktikavimo tikėjimo pa
provincijos vyskupai ' susirinkę svarstė talikas sumiaukė valstybinio
laidoj
iii m,
teks susilaukti naujo ir laimingo gyveni reigų ir nepriklauso prie parapijų, arba
‘‘Agrikultūros problemas, žiūrint į jas būtent, senatorius \Yalsh iš Montanos,
Sielos tėvynė — amžių takas,
mo, ir iMUsiseks išvengti perversmo, be labai netobulas yra daromas katalikų su
nuo katalikiškų pradų papėdės” arba pa kuris buvo pakviestas dirbti dabartinio
Erdvių erdvėse nely tetas, —
tvarkio ir palaido, kuris ėmė kilti šios ša rašąs.
prastai kalbant, kaip dera žiūrėti katali prezidento ministerių kabinete, bet mirė,
Palikti ten dienas kentėtas
Žinoma, yra labai daug katalikų, ku
lies padangėse.
kiškai į ūkininkų (farmeriu) užduotis.
nepradėjęs
savo
tarnybos.
Taip
pat
]»Man, nežinau kas, slaptas sako...
Katalikų Bažnyčia turi aukštesnį rie praktikuoja savo tikėjimų, bet kažin
Jų išspręsta, kad, kaip fabrikantai žymėtina, kad viešosios Katalikų Bažnytikslų, negu kitos kokios organizacijos ar kaip vis išsprūsta iš priklausymo parapi
negali žiūrėti į darbininkų, kaip į mašinų, į čios pamaldos įvyko Kongreso rūmuose
Pasaulis manyje sukurtus,
net pačios valstybės.
Jos tikslas nuves jai ir tuo būdu jie išpuola iš katalikų sta
kgd
iš
jo
pagavus
kodaugiausia
pelno,
trečių
kartų,
kaip
ši
šalis
nepriklausomai
lr trokštu kurti idealų,—
ti žmoniją į amžinų, nenykstančių nesi tistikos. Tokių Amerikoje yra labai daug.
taip
lygiai
ūkio
produktų
pirkėjai
ir
sui
gyvena.
Troškimas tas, lyg kad užburtas,
Jei šioje šalyje daugiau kaip pusė !
baigiančių ir nesudrumsčiamų laimę, ku
vartotojai
negali
žiūrėti
į
ūkininkų
kaip
Ligi mirties angos nešąla...
1933 metai pažymėti Katalikų Baž
ri tenka danguje. Bet ji neatsisako sale gyventojų, kaip tvirtinama, nepriklauso
į mašinų ar žemės gabalų, kad jis tik duo
Arėjas Vitkauskas.
nyčios istorijoje, kad jaisiais daug kata
savo tikrojo darbo dirbti kitų darljų, ku jokiai organizuotai religijai, tai tas ne
tų kodangiausia pelno, bet kad jis iš sa
likų pakviesta užimti žymias vietas Val
ris prisidėtų ir prie žemiškosios žmonių reiškia da, kad jie neturi jokios tikybos.
vo profesijos darbo turėtų -tinkamų pra
laimės. Visi žmonių vargai labai jos at- Galima spėti, kad tame skaičiuje yra la gyvenimų, tiukainų jam nepriklausomybę stybės valdyme.
LIETUVOS LAKINAS PASIŽYMĖJO
I
jaučiami.
Ji jų pati tiesiog nustumti, bai daug katalikų.
Du katalikai pakviesti į Prezidento
ir liuoso žmogaus pagarbų.
Gi
to
visko
Imkime, pavyzdyn, pačius lietuvius.
prašalinti negali, bet ji savo žymiu, gar
joju trūksta, kada “trustai” pasigauna Kabinetų. .. .Jų vienas, AValsh, mirė, Ja
Avijacijos pulkininkas A. Gustaitis'
siu, galingu ImiIsu atsišaukia j tuos, ku Daug, labai daug, jų nepriklauso’ parapi
mes A. Farlev, dabar dirba. Detroito ma- pasidirbo lėktuvų, konstrukcijos “Anbo
viskų į savo rankas.
rie gali.
Ji atsišaukia ne su tuščiais joms, bot kartu jų labai daug nėra nei
Dabartinė Administracija pripažino juras Frank Murphy pakeltas Filipinų IV” i rdrauge su majoru Jablonskiu ap
šauksmais, bet su giliai apgalvotais ir bedieviai socijalistai, komunistai, maso
Tam dauguma Ameri salų general-gubuniatorium, o Robert Ha- lėkė pabaltijos valstybes, kiekvienoje tų
nai. nėra jie «nei koki eretikai. Jie kata Sovietų valdžių.
praktiškais nurodymais.
kos katalikų buvo ir yra nepalankūs. Nors yes Gore iš Chicagos Puerto Rico gul>er- šalių sostinėje pabunę po porų dienų de
. Kuomet, įsigalėjęs
kapitalas ir jo likai, ir, progai kokiai atsitikus, jie ima tai padarė prezidentas neva sn sąlyga, natoriuin. Daug katalikų net kunigų pa
monstruodami IJetuvoje padirbdintų lėk
valdytojai kapitalistai, beširdžiai pradėjo vėl priklausyti parapijai.
kviesta j įvairias atsakomingas vietas ša tuvų ir sustiprindami santikius su kaimy
kad
Sovietų
valdžia
netrukdys
Amerikos
Taigi tokie katalikai dažniausiai yvergti darbininkus ir jų gyvenimų darė
lies valdymo darbe.
nais. Iš Kauno Rygon lakūnai pateko į
ra
išsprūdę
iš katalikų statistikos. Taip, piliečiams praktikuoti Rusijoje savo revis labiau apsunkintų ir jau nepakenčia
Į ligijų, lot tai greičiausia bus tik gražus
19.33 metui šios šalies Kat. Bažnyčios 50 miliutų, 200 kilometrų kelio. Estijos
mų, pirmasis Leonas XIII pakėlė savo kad iš tikrųjų šioje šalyje yra daug dau
j
‘
‘
burbulas,
”
koris
pa
blizgėjęs
sprogs.
istorijoje bus žymūs 'panaudojimu radio. Talinu pasiekė į valandų ir keletu nuau
galingų balsų savo nemirštamomis, savo giau katalikų, negu statistika rodo.
Tiek
to.
Ateitis
parodys.
Finlanrlijos Jlelsinkus pasiekė Į 20
Pirmiausia “Katalikų ,Valanda,” ku tų.
Vienok, reikia spėti, kad daug, ytia
atmintinomis enciklikomis, kuriomis ne
Vyskupų ir šiaip bešalių aukštas vie rios programa eina pasaulin per 56 ra miliutų. Įmaklinai visur bavo nuoširdžiai
tik užtaria darbininkus, ne tik reiškia jaunų katalikų nueina šalin. Tat ir rei
tas
užimamų asmenų stumiamas viešu dio stotis buvo palaikoma po senovei priimami. Kelionė buvo sėkminga.
jiems nuoširdžios užuojautos, bet griež kalinga gaivinti Katalikų Akcijų ir pa
mon ir pirmyn reikalavimas, kad‘privati Tautinės Tat. Vyrų Tarybos.
Kale šios
tai smerkiu išnaudotojus ir aiškiai rodo, dauginti budėjimas.
nės,
vadinasi,
ne
valdžios
ar
miesto
mo

dar apie 50 katalikiškų įstaigų, organiza
Keli metai -atgal šios šalies Katalikų
kas darbininkams teisingai ir teisėtai pri
kyklos
gautų
iš viešųjų fondų paramų. cijų ir žymių asmenų siuntė pasaulin sa LAKŪNŲ PAMINKLUI KONKURSAS
Bažnyčia
labai
smarkiai
ir
uoliai
palinko
klauso.
misijų pusėn.
Įsisteigė čia Tikėjimui Keliose paskirose Jungtinėse Valstybėse vo programas.
Tiesa, jo balsas nepatenkino socijaDariaus-Girėno
komitetas
skelbia
platinti Draugija ir labai žymi ka- tas dalykas yra pasistūmęs gana toli. Oklistų, komunistų ir kitų nuožmių karšta
Šv. Tėvo naujasis delegatas, aikivyslahomos valstybėje tas klausimas rišamas
konkursų pagaminimui
braižinio mūsų
talikų
dalis
jon
įstojo
ir
kasmet
jai
sa

galvių ir beširdžių, nes jis nešaukė pa
kupas Amleto Giovanni C'ieoguani per ra
transatlantinių lakūnų paminklui. Konvo piniginę duoklę atiduoda.
Skaitlinės gana palankiai privatinėms mokykloms.
lėkt, plėšt, žudyti kapitalistus ir viskų
dio paskelbė Š.v. Tėvo linkėjimus ir lai
Michigano
valstybėje
panašas
klausimas
knrsas baigiasi balandžio 15 d., 1934 m.
pasigrobti savo rankosna ir padaryti žmo rodo, kad Amerikos katalikai 1932 ra. už
minimų šiai šaliai, kuriuos jis atvežu, čia
Laimėjusiam skiriama premija $125. Pa
sienio misijoms davė 709,913 dol., o čia yra jau legislatūrojs. Kitur tas klansines dar baisesniais vergais. (Dabar tų
atkeliaudamas.
minklui numatomoji kaina $ll).()KL Kon
išvidinėms šios šalies misijoms $391,336.- mas rišamas kitaip, jpalime, tat, susilauk- j
aiškiai liudija Rusija ir panašios šalys).
ti tokių laikų, kad ir katalikų nuokvklos i"
katalikų pnaes veikė ir vis puĮciau kurse gali dalyvauti tik lietuvių kilmės
Tokios sumos beveik kas
Bet tas balsas viėnbk
nepasiliko 50.
bus
Šelpiamo/
iš
viešųjų
fondų.
’
v<
‘
,kia
vyskupų
suorganizuotas Komit -tas menininkai.
Platesnes informacijas tei
“balsas šaukiančiojo girioje.” Jis neat- tiems kilniems tikslams.
Pereitais metaiJ katalikų labai daug i Rūpintis Gyvenimu Ūkiuose. Jis ir nau- kia Konsulatas Chieaggįe.
Reikia čia pastebėti, kad šios šalies
muinė darbdavių antkart, bot daugelį jų
radio.
protestantai
pašvenčia daug didesnes su- nudirbta labdarybės1 dirvoje. Katalikų (
jis pakreipė gerojon pusėn.
Kiti, kaip
19.33
metai bus žymūs šios šalies Ka
LalxJnringųjų Draugijų suvažiavime Nevv
žydai, protestantai, masonai, žinoma, ne mas varyti “savas misijas” katalikų tar
pe, kad jų paviliotų savo pusėn. Tai da- į Yorke dalyvavo net,pats »J. Am. Valsty- talikų Bažnyčios istorijoje ir tuomi, kad
išskyrus ir nekuriu katalikų,
nesiteikė
Blogas Skonis Burnoje
ro keršydami, nes labui daug protestan- i biij prezidentas Reokeveltas.
Depresijos Šv. Tėvas daug katalikų kunigų atžymė
paklausyti Katalikų
Bažnyčios Galvos
jo,
vienus
skiri
amas
vyskupais,
kitus
monYru
lindynių, kad negerai veiklu vie•tų, net pačių pryčerių, priima katalikų ti metu katalikų labdaringasis 'darbas ne
na.s ar daugiau irvurbiaasių organų,
balso: jie varė savo pragaištingų ir sykiu
liuli virftkinimu.H yru neberas, apeti
Bet menka jiems iš to nauda. apsakomai daug pagelbėjo šios šalies val signorais, kitus kitaip pažymėdamas. Ne
kvailų darbų, nutraukdami uždarbio dar kėjimų.
tas Mokus, silpna idlnrinarija, vidu
kurks
net
lietuviai
kunigai
gavo
iš
Šv.
Geras katalikus niekuomet nepereis jų džiai aprūpinti bedarbius ir apsaugoti
riui nereguliarūs, nenatūralūs miegas,
bininkams ir žerdami sau vis daugiau lo
nerviškumas,, ir t.t. viskas laa parodo
religijon, o jei pereina katalikų šiukšlės nuo neramių gaivalų dnnnstiino. Kuip •Tėvo dovanėles ir padėkos laiškus už su
reikulinKuUių gero lr tikro Toniko
bio.
duotos
atskaitos parodė viena tik Šv. teiktų pagalbų vyskupui Petrui Bučiui jo
ir atmatos, tai jau jie ten gera neįneša.
Jų darbų aiškiausiais ir skaudžiau
—
Perėję į katalikų tikėjimų protestan Vincento Pauliečio draugija per 12 mė sunkiame darbe.
siais žodžiais pasmerkė popiežius Pijus
Sv. Tpvas įvairiais gurbės ženklais
tai .pasirodo dažnai daug geresni katali nesių išleido šelpimo darbams apie šešius
XI.
Jis parodė, kad jų nepasotinamas
milijonas
(6,000,000)
dolerių.
Ta
drau

pažymėjo ir daugelį pasauliečių katalikų.
kui, negu daugelis gimę katalikais.
buvo rekomenduodamas
Gydytojaus
godumas iškėlė tų visapasaulinę depresi
Specialisto kaip tik tokiame nesvelGalutinai, matome, kokį didį apašta
Pereitais metais šioje šalyje mirė še gija laipsniškai vis auga, augo jos įeigos,
kuvlme. NKGA-TONE i pastebėtinai
jų. Ir tai jų ncatmainė.
auga ir šelpimo darbas.
trumpų Taikų, pataiso sveikatą Ir at
liškų j į darbų pereitus metus pradėjo Jo
ši vyskupai.
veda organlsmą prie nai U ralaos stoŠioje šalyje prezidentas Rooseveltas
Šv. Vincento Brtitlgija yra geriausia Eminencija Jurgis Kardinolas Mundelein
Gi pakelti vienas vyskupas į arldvyakto. Nekanklnkltės patys fr nekankin «!».« savy druugų. Nueikite pus sa
so savo administracija pradėjo vykinti, kupus ir 12 Amerikos kunigų pašventinti vargšų šelpimo įstaiga.
Jos skyriai tu I Chicagos
arkivyskupijoje.
Gražiausių
vo vaistininką ir už Vieną IlolerJ
kų popiežius Pijus XI pareiškė savo en vyskupais.
nusipirkite mėnesinį treatmenią —Ji reiktų ; vaisių iš to jo žygio jau pasirodė, o kiek
Taigi apaštalų įpėdinių ko rėtų būti visose parapijose.
Nt'OA-TONK parduodamus su pilna
ciklikoje.
Prezidento žygiai nepatinka legija šioje Šalyje paaugo skaičiumi.
tututi ne tik tam vien, kad gavus iš jos jų dar bus iki tie žygio metai baigsis.
guranti Ja, p;» dvtdeAimts' rliervj gra
žinsime pinigus, jeigu būsite neuž
kapitalistams, kaip jiems nepatiko ir po *
Šios Šalies vyskupai turi kasmet sa Centro pašalpų, bet ir tam, kad jon įtrau
Lietuviai Katalikai’neturėtų būti ki
ganėdinti.
piežiaus balsas.
Gaila, kad tų žmonių vo suvažiavimus arba konferencijas. Ten kus kodaugiausia narių, įpratinti juos su tų Amerikos katalikų užpakalyje. Jie vi
protai taip upjako..
.Jie galėjo patys, jie nuodugniai svarsto visus šios šalies sipažinti su žirninių vargais ir auklėti sa si privalo stoti “Katalikų Akeijon” ir
savo iniciatyva, pradėti vykdyti šventus Katalikų Bažnyčios reikalus ir kitus da vyje meilės ir gailestingumo dorybes.
Bažny čios galvos nurodymus ir tuo bū lykus, kurie rišasi su Bažnyčia arl» yra Labai būtų pravartu, kad joje veiktų ko
du apvainikuoti savo žygius garbės vai- šiaip labai svarbūs visuomenei.
daugiausia besimokinančios ir šiaip jau
• nikų, o dabar bosispirdami laikytis savo
Kaip tik dabartinė J. Am. Valstybių nuomenės. Jaunuomenė yra perdaug ati
aklybės, jėga, kaip jų beprotės mašinos, 1 Administracija įsteigė viešųjų darbų tolusi nuo idealių draugijų, net nuo pa
bus verčiami mainyti savo pasielgimus. “kempes” miškuose ir kitur, tuojau vys ties realaus gyvenimo.
Murino valo, Rvslnlna gaivina
Tiesa, tikroji tiesa; ‘‘Kas aukštinusi, bus kupai parūpino, kad ten dirbančiųjų ka
Katalikų Bažnyčios globoje pereitus
be pavojaus. Jun Ją pamėgsit*
pažemintas.”
talikų sielos reikalai būtų tinkamai aptur- metus šioje šalyje buvo <>!8 katalikiško
Knyga “Bye Care"
Beauty" M
Perversmo darbų .J. Am. Valstybėse nauti.
| sios ligoninės ir 23 kat. ligoninės įvairio
Murto. Co.. Dpt- H.S., »8. OW» St., chkss®
varo sudarytoji prezidentb Roosevelto
Kadangi dabartinės Administracijos se salose, kurios priklauso Amerikai.
N RA arba Tautinio Atsigavimo Akcija.
Kadangi šios Akcijos pamatiniai dėsniai
yru arba tie patys arba labai artymi dės
-Tte Sąmrt
niams popiežiaus Pijaus XI enciklikoj nu
I-Souiire-1 karkto IN
tiestiems, tai tų Akcijų nuoširdžiai rėmė
\~ro*x ~ro L.o*r A
ir remia Katalikų Bažnyčia Amerikoje.
yooit x»no
yv/TM Arty
AOĄPt* ‘9ao»vB
TH’
him ih m
Tais metais apleido šių Salį visų ger
ME
ABOUT
HAi-T enr r*
biamas ir mylimas Šv. Tėvo atstovas, ar
-«o IhBHT
kVITH H/ArS —
kivyskupas Fumusoni-Giondi, kuris tapo
Too* A-r
-T*A*tt
paaukštintas kardinolu. Jo vietų čia už
. UL
A©
poyvėrf
ėmė naujus delegatas arkivyskupas Am
leto Giovanni Ciconigiiani.
Du plačiai žinomu; šioje šalyje ku
nigu ta pu pakeltu apaštališkaisiais dele
gatais. būtent Katalikų Universiteto \Vasbingtonc profesorius b’ilippo Bernardini delegatu j Australijų ir Povilas Me
reliu, Vatikuno Dcleguliuos narys \\asbingtone, delegatu j Japoniją.
Tais metais šioji1 šalyje įšventinta
kunigais daugiau tūkstančio jaunikaičių.
(»i. apskritai, kunigų skaičius su atkelia
vusiais iš kitų šalių yra didesnis už 1932
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jeigu egzistuojančio rnorgičio, įsirengti savo globojo švento
skolintojas reikalauja mokės-j Jono Kryžiečio koplyčių. Gi n
čio grynais pinigais!
žus policininkų pavyzdys!
I.■ ■
.1
I
,
r
C
1*
Įstatymus suko, Kiekvieno kataliko yru prie
kad paskolos, lomioje vuldžios dermė remti katalikiškų spau
bonų ir muža suma grynų pi dų.
nigų, gali pasiekti net 80 nuoš.
orrtne Phone
dabartinės turto vertės; vertę Rea Phone
KNGIewood 6*41
TRIangle 0044
nustato Namų Savininkų Pas
kolos Korporacija. Namo Puskolos Korporacijos bonui, ku
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
rie siūlomi skolintojams egzis
tuojančių morgičių, neša 4
ROOM 118
nuošimtį. Negulimu priversti
vai.: 1-4 lr 7-3 vaL vakare
morgičio skolintojų imti šituos
bonus. Bet, antra, daug sko
lintojų šiandien» maino savo
morgičius į bonus. KaikuriuoTel. LAFayette 8067
se atsitikimuose Namų Pasko
los Korporacijų už tokius mor
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
gičius gali duoti grynų pinigų.
Milžiniškas jūrų dramblys Pliiladelphia, Pa., zoologijos parke.
Nuošimčio ratu už grynus pi
|kuriuose atsitikimuose) mokė- atidėti amortizacijų iki birže- nigus yra 6 nuoš. Bet tokios (Prie Archer ė ve. netoli Kedzie)
nuo 3 Uu S vai. vakaro
[ti keturis sykius, du sykiu ar lio 13 d., 1936 m. Per šių per paskolos retai duodamos, nes Valandos:
Kerėjomis lr nedėliomia pagal
eutarti
j ba sykiu arba sykį Į metus.' traukų reikia mokėti tik nuo- įstatymas aprūpina, kad jos
gali būti duodamos tik ten,
j Paprastame atsitikime, namo Išimtį ir taksus.
GROvehUl 0027
(Pabaiga iš 2-ro pusi.)
kur
turtas
užmorgiči
uotas
ant
Valandos: 3-4: 7-8 P. U.
savininkas, kurio morgičių,
mažiau kaip 40 nuoš. dabarti Trečiadieniais ir sekmad- susitarus
valdžia
perėmė,
turi
mokėti
{
čių? Koktus mokesčius turės
nės vertės.
apie $8.00 už $1,000 paskolos
mokėti!
PLIS. Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
.
,, , , duoda
, , kas mėnesi. Tas i nima nuošim
Atsakymas.
Paskolos
. .w
•
.
•859 SO. UESTERN AVĖ
,_
. - ,
v.
, ti is o nuos. ir skolos grųziniChicago. III.
mos lo metų arba mažiau, da
limis išmokamos ir turi būti “'#• Kitais žodžiais, tokie mo
BOClrvard 768*
Rea. HEMIock 7481
kas mėnesį amortizuotos, jei-l hcBČiui per lo metų pilnai išgu iš anksto nesutarta (kai- moka paskolų. Toliau, galima
Be operacijos, be Įsvlrkfttimų. Be
Anglija. Anglijos katalikui
DENT1STAS
priversto poilsio. Gydantis galėsi
dirbti po senovei, nebent jau dabar policininkai nutarė Liverjiolio
G RA BO R IA I
priverstas gulėti. Tam vaistas yra naujai pastatytoje
katedroje
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakaro
i Emerald Oil. Gydo greit, mažina tl-

DAKTARAI:

LIETUVIAI

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

1586

Tet GROvehiU

DR. P. ATKOČIŪNAS

Atsakymas.

DR. A. R. McCRADIE
7850

So.

H&lsted

LIETUVIAI

Street

DAKTARAI:

DR. A. RAČKUS

DR. A. L. YUŠKA

dantistas
144* SO. 4*tb CT., CICERO, 114
Utar.. Ketv. tr Pėtn. 10—• vai.
•147 80. ■AL8TKD ST., CHIOAIM
Paned., Sered. lr iubafc 8—9 Vi

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

VaL: 9-11 ryto 3-4 lr 7-9 vak.
Beredomls po pietų ir Nedėldieulat
tik susitarus

.

8488 W. MARQUETTK ROAD

Dienoms Tai. LAFayetto 6788
Naktimis TaL CANaI 0408

7*68

TeL LAFayctte

DR. A. J. JAV01Š

DR, F. C. WINSKUNAS

Office:

Archer

Avenne

▼al.: 8—4 lr 7—8 vaL vakare
2136

Ree.

W.

•017 S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS

Rea and Otffoe
*66* No. LeavlU su

Office Phone
PROepect 183*

GYDYTOJAS ir CHIRUGAS
2423 W. MARQCETTE ROAD
Vai. 3-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-13 rytai
Nedėlioj susitarus

CANAL 8708

X—SPINDULIAI

3051

KAS

GALI

West

43rd

Str.

FEDERALĖS

suma

ir

sutikimas

sko

dabartinio

morgičio

lintojo

(laikytojo).

Klausimas.

atsitinka,

Kas

DR, J. W. KADZEWIGK

j

Nauju

POLICININKAI

ĮSIRENGS

j

4712

So.

Ashland

LACHAWICH
IR SUNŪS

STANLEY P, MAŽEIKA

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užguuėji'ntl
Tel. CANut 2515 arba 2516
23rd

49th

PI.,

Ct.

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

Chioago

Chicago, III.

UI.

Cicero,

Avenue

Lituanica

3319

Tel. CICERO 5027

ANTANAS PETKOS
GRABORIUS

J. F. RADŽIUS
Ine

Koplyčia

4830

LIETUVIU GRABORIU8
Palaidoja už 336.00 ir aukėdian
Moderniėka koplyčia dykai.
048 W. 18th St.
Tel. CANaI 4174
Chicago. III.

718

Tel.

Pain—Agony Starts To Leave in
24 Hours
Happy Days Ahead for You

Thlnk of it—how this old world
does make progresą—now comes a
prescription whlch is known to pharmarists as Allenru and vvithin 44
hours after you start to take this
nwltt keting formula paln. agony and
inflammation caused by ęxcess uric
r ?id has started to depart.
Allenru does just what this nrotiee
says it will do—it is guaranteed. You
can get one generous bottle at leading drugstores everyvvhere for 85
cents and if it doesn't bring thejoyous results you expect—your moncy
whole heartedly returned.

Tel.

LAFayetto

Grabortus
lt
Balsamaotojaa

SYREWICZE

Alfred Roscllf,

pres.

4645

EUDEIKIS

no

Reikalui

namus

ir

didžiausį

esant,

atveš

į

tai,

bile

mūsų

mūsų

į

jums

ar

jūs

kokios

miesto

ir

nieko

kur

kitų

ar

pirkaite,

SALAD

į

atvažiuos

tbezidencija 6600 So. Arteshu, Mva
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

vartų

4 lkf

tą

nežiū

mokėti,

ne.

ir

Rez.

V

Tel.

a

teikia

ambulance

patarnautoju.

Dėl

Šermenų.

sitės

yra

kur

vienatinis

lietuvių

NORITE

DAILUMO

IR

NEBRANGUM0

RE Public8340

patarnavimą

Dykai

Keturios

Pašaukite

su

ekspertu

Modemiškos

EUDEIKĮ

pirm

5340 So. Kedzie Avenue
______________ (Neturime mp-yšių hu firma tuo pačiu vardu)

Buvęs Cicero
miestelio
pir»na„ Sveikatos
Komlsijonierliis (lr laikė
t'I garbės ofl.
•ų per 10 me
tų) yra goral
Cieerfeėiauia
žinomas
per
27 metus. I»abar
Bpcctulltuoja gydyme
Pkuu'lų,
AirdiCH Ir
IleuntalititH, Ilgų.
Valandos.

Koplyčios

kreip

ELudeikis
GRABORIUS

Didysis

Ofisas

I "

Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo t Iki 4
vai. popiet Ir 7 iki tt vai. vakare;
Iventadfi-ntals pagal susitarimų.

4605-07 South Hermitage Avenue

4930

f

»

s

8

West

13th

Street

C1GUO, ILL.

18 ryto

|

vakare

pagal

sutart]

Al

Tel. Ofiao BOlllevard 6818—14
Ilcz. VlCtory 2343

:

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street

vakarais

4729

So.

Ashland

Avė.

2 lubos
CHICAGO. ILL.

J.J.BAGDONAS

Ofiao XeL VlCtory *888

Raz.

DILBzal

*1*3

DR.A.A.ROTH .
Vyriškų,

Moteriškų,

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėliotu!, nuo 10 iki' 13
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Veskite pt r-iinklų reikalus tie
siui su iiaėiai.s Išdirbėjai-,
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Patarnauja Chtcaroje lt apylin
kėje.

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas n8 19*99
KOPLYČIA DYKAI

Visi

Narnų

Vienas blokas J rytus nuo

Unles* you are interested in a
medicine vvhich has helped
over 700,000 vomen and
girls. Take it before and after
childbirth, at the Change or
vvhebever you are nervous and
rundovvn. 98 out of 100 say,

J. Uulevlčius
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Nuo 2 iki 4 lr nuo 4 iki S vak.
Nedėliomia pagal autart)
OfUo Lelef. BOUlevard 7820

tų. ei negelbės aptiekinlnkas grąžins
pinigus________ ___________________________

ORABORIAI

LIETUVIAI

1138

GYDYTOJA* Jy CH>»URGA8

Avenue

nimų ir gėlimą. Nurodymai prie valu

YARds

Telefonas

DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4645

8122

CANaI

Phone

Chicago

Dr. M. I. Strikol’is

KOPLYČIĄ

i

S.

St.,

OFFICE HOURS:
3 to 4 and 7 to 9 P. M.
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Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pašaukite:
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Daktaras
Kapitonas

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

Pasauliniame

kare

O
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Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOMCRŲ PER 88 M®TTIS HEMURin
KAIP CSHISENSJtJSlOB Ir NEIAGVDOMOH JOS YRA
BpedaltAka) gydo Ilgas pilvo. plauNų. Inkstų lr pustės, užnuodljimų ties
io, odos. Ilgas, žalsdaa reumatlsmų. galvos skausmua skausmus nu«^
roję. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas llgaa Jeigu
galėjo Jus lėr’dytl, ateikite čia tr persitikrinkite kų Jis Jums
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir ižgydd tūkstančius ligonių. Pa«n»
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 16 valandos ryto
valandai Ir nno I—• valandai vakaro. Medė'tomln nno II ryto Iki 1

1

1

n
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PirTnadieniis <ąnsio 22 d , 1934

ŠIANDIEN PASKAITOS
LIAUDIES KURSUOSE

kūnai atrodo, todėl pasisteng
siu trumpoj ateityj~pasimatvti su p. Nelsonu.
Ponia Nelsonienė pabaigus j
pasakoti, parodė man daug fo
tografijų liudijančių tų trage
dijų.
Juctas Poška,
Taip pat parodė ir brangių
Tik dabar Kaunas pabudo suvenirų kaip tai “bituaniiš tvlos. Kiekvienos tikvbos cos” sparnų gabalų, Dariaus
bažnyčių varpai, dirbtuvių si- laikrodėlį ir kitų jo asmeniškų
Tk*nos, padangėj skraidančių dalykėlių, kurie kartu dalyva
lėktuvų motorų burzgimas, or vo toje kelionėj ir tragedijoj.
kestrų liūdni garsai, daininin Grįžau namo susijaudinęs...
Taip, buvo labai įdomu iš
kų giesmės,,. Viskas susiliejo
girsti
įspūdžius susidariusius
j vienų didžiuli triukšmą...
iš tos didžiosios lietuvių nelaiTriukšmų pilną liūdesio.
Bazilikoj karstai užkelti ant r.tės, anoj pusėj vandenyno —
aukštų katafelių, o aplinkui Lietuvoj. Ypač, kad tie įspū
džiui papasakoti knp. S. Ba
apstatyta gėlės, vainikai.
(lėlių ir vainikų nesuskaito riaus sesutės p. Nelsonienės.
(Pabaiga)
ma daugybė. Bazilikos vidus

‘Draugo’ Metinis Koncertas
4,1934

šį vakarų, 7:30 vai., Aušros
Vartų parap. mokykloj, apt.
V. Petrauskas laikys paskaita LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, CHICAGOJ
tema “Vaistai ir nuodai.’’
Taip pat p. Pr. Gudas tęs pra gūžės 20 ir liepos 15 <1.
dėtas įdomias pasknitas iš as šš. Petro ir Povilo parap.
tronomijos mokslų. Visi pra — rugpiūčio 5 d.
;
šomi atvykti.
Šv. Kazimiero jmrap. — lie-'
F 1
903 Apolis L. L.
pos I d.
J
“Brango” dienraščio — ru-! 918 Jakuliouski Tliemos
934 Markus Jakob
gsėjo 3 <1.
937 Norkus Leon M.
Jaunimo liepos 4 d.
Labdarių Są-gos gegužės 39.
šv. Jurgio parap. — gegu
Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per*
žės 27 ir rugpiūčio 19 d.
ialimo krutinėję, tai geras išsitrynimas
•u ANCHOM PainEspelleriu visos
krutinės ir po to apdengiant krutinę
Šv. Kryžiaus pnrnp. — lie
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, kito
kia gydymasis paliuosuoja susikimšima
pos S ir rugsėjo 23 d.
krutinėję vištukių glitumų ir skrėplių.
N.ap leiskite peršalimus krutinėję, ne,
dainai jie priveda prie pavojingi) ligiį,
Nekalto Pr. P. Šv. — birže
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
“LIURDO STEBUKLAI”
pą, ir kt. Tuojau, iijitrinkite Painlio 24 ir rugpiūčio 26 d.
Kapellrriu. Visose vaistmėse kaina JSc.
ir 70c.—ikirtingo didumo boiikutės.
Gimimo P. Šv. — birželio
Tiktai tikrasis turi lukaro vai.bažcnklį.
Antradienį, sausio 23 d., 7
JO ir rugsėjo 2 d.
vai. vakare, parapijos svetaitapo vienas didžiulis gėlynas.
Šv. Antano — birželio 17 ir 1 nėję dnr kartų bus rodomi
O viršuj tų gėlių — du kar
rugsėjo 9 d.
! krutamieji paveikslai—“l Jar
stai...
Visų Šventųjų paiap. — lie do Stebuklai.” Veikalas la
Žmonės per naktį be austo-1
pos 22 ir rugsėjo 16 d.
Lietuviai, dainos mylėtojai!
bai gražus ir vertas kiekvie
jimo lankė grabus. Šventorius
“Tėvynės dainos, jūs malo
Dievo Apvaizdos parap. — nam katalikui pamatyti. Be
prigrūstas norinčių aplankyti.
nios, jūs širdį žadinat sald
Plačiai žinoma dainininkė ponia Elena Rakauskienė (Br. birželio 3 ir rugpiūčio 12 d.
to,bus dar parodyta labai juo
Telefonas STAte f«8O
Aušo rytas, atnešdamas su
Valandos > ryte Iki S popiet
žiai”, sako didysis mūsų poe- A. Rakausko, A. b. R. K. Federacijos pirm. žmona) savo
Šv. Mykolo — liepos 29 d. kinga komedija, kurioje daly-'
'savim sparnuotųjų lietuvių lai1
tas Maironis. Tr ištikrųjų. Kas' gražiomis dainomis žavės publikų “Brango” koncerte, vaAušros Varių parap. — ge- vanja Cbarlies Chaplin. Rap. Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčloc
dotuviu» diena.*
vakarais < Iki >
sario
4
d..
Lietuvių
Auditorijoj.
. j. ]apjau sužadinti širdį,
Telefonas OANal
t nb q»y> n o lo idnlnirAo
O 4 tinkamas
laidotuves norė sukelti tyruosius jausmus, # jei
skas), o muziką įžymus lietu- nui, taigi, ir visai lietuvių kaUtvnlnko, Ketverto Ir Bubėtos
jo Lietuva savo sūnums sutei ne gražioji lietuviška daina?
Vakarais 7 Iki •
vių komp. J. Žilevičius. Vei talikų išeivijai.
Telefonas REPnbiic MOO
kti.
Lietuviškoji daina netik kad kale atvaizduojama visa VyDėkodami visiems už paroIškilmingąsias pamaldas lai, padeda mums dienos nuovargį tauto laikų Lietuvos gaivia", ‘lytų chorui paramą praeity,
kė J. E. Arkivyskupas J. Kkvi pamiršti, kasdieninius rūpes Veikale, be choro, įeina solo tikimės, knd ir šiuo sykiu nerėčkas. Reųuiem Mišias giedo čius pasaldinti, nuobodumų ša kvartetai. Kantatai akompn- atsisakysite paremti,
jo Operos solistai. Bazilikoj lin nuvaryti, bet ji sykiu yra nuos didelė orkestrą.
"Dainos choro vii--į
vyriausybės naiiai, svetimųjų tartum kokia tvirtovė prieš
V.
Dambrauskas, pirm., Į
Gerbiamieji! šiuo L. V’, dyba:
valstybių atstovai ir kiti žy- svetimas bangus, kurios ban “Dainos” choro vnldvba
ir , T. Sakalas, vice pirm., P. VaMAJESTIC Midget
$9.50
mus asmens.
do užlieti ir paskandinti mūsų biznio komisija prašo Jūsų, jakulis, ižd., O. Biržiūte, rašt,
10 tūbų CROSLEV
$29.50
Arkivyskupui suteikus pas-Į tautinius jausmus. Atimkime jei galima, tą dieną nedaryti
Choro vedėjas, muz. J. Sau11 tūbų PHILCO . .
kutinįjį Bažnyčios palaimini- giesmę iŠ mūsų bažnyčių, dai- jokjų parengimų ir atvykti pa-ins.
Pataisome čevervkus gražiau
$39.50
mą
pradėjo slinkti liūdnoji
jį viešojo mūsų gyvenimo siklausyti didingo veikalo Vy-Į Biznio komisija: kun. A. Va
siai ir geriausini — už mn10 tūbų
procesija kapinių linkui. Pro- ;r
apmirs tautiškasis mu tauto Didžiojo kantatos. Tai' lančius, St. šimulis, Ig. SaknSTEAVART AVARNER
žiausią kainą.
cesija buvo labai ilga.
jsų gyvenimas. Taigi, lietuviš- padarę ir sau turėsite dvns’-! las, Jos. Poška, Bronė Pali
10 t ubu F ADA ....
Kokios iškilmingos laidotu-j kojį 4aina vra didelis tauty- nės naudos ir pa reni si t e cho- liū nai t ė.
vės tai bnvo, gal šis faktas
akstinas.
Crane Coal
rą, kuris dideliu pasiŠventim
parędys. Vienas senas rusas
NAI
’
JOS
lt.IbtOfl
1034
m.
MOlIEr.l.tl.
Be parapijinių chorų, Chi-į darbuojasi lietuvių dainos me i PLATINKITE “DRAUGĄ*’
Garantuotos. Ant Išmokėjimų.
žiūrėdamos į praslenkančią cagos lietuviai katalikai turi------------------------------------------ 2------------------ -----------------Cbicago. III.
TEIi. REPUBLIC S401
pro jį laidotuvių eiseną pasa dar vieną chorą, kurio tikslas
kė: “Aš dalyvavau caro laido vra kelti nuisu dainos mena
■P
tuvėse ir maniau, kad jos
j
jr gaivinti mūsų tauvo gražios . iškilmingos. Bot;
|a,Twai ,,h„ras
Katrie perkate anglis IS dralVerhj. siųskite juos j CRANE
.|.J jokiu l.u.li, nosnlyginsi sn (ai L y
COAL CO. Gausite geresnes
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien-;
3417-21
So.
Halsted
St.
anglis, ut. mažiau pinigu
šiomis.
knrį vra susibūrę įžymiausi
rastis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Mc-'
Pm«lHHitas M. R. tiktai $7.00
Tel.
Boulevard
4705
tonas,
Pati keliom- iš Bazilikos į' mfls <lainos Inylitoiai <lainini.
tams $6.09.
kapines trako ariapustrečios' k(li cl,onli va(lovailja jžy. “DARBTNTNKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
valandos..
| mailĮa eliorveiiis muzikas
.T.
AV.C.F.L., 970 kil. — Gražus Lietuvių Radio progra
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Brond\vay,
Geriausios Anglys Už
mas
sekmadieniais nuo 1 iki 2 vai. po pietų duodamas
Didvyrių palydėti susirinko ' «5nnr;s
So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
Budriko krautuvės.
visas Kaunas, n >sta proga bu • .
..ri .
,, ,
Žemiausias Kainas
J užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.
, „A
.
.
. Į L.v. “Dainos” choras no
vo paskelbta švente n- visos I , .
„
.
.
, , .
!*vki vra suruosęs didelių kon- “LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. Oak
jmonės, parduotuvi s ir istai- ‘ .
ley Avė., Cbicago, Blinois. Metams $2.00.
,
„,
I certų, nesvki pastatęs seonoi
gos buvo uždarytos.
j
J
..
. y.
,, ...
„ gražiu operečių. Ktai, siuonu “STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
Karstai kapinėse nebuvo uz- !; . . ‘
nalas, 366 AV. Bromhvny, So. Boston, Mass. Metams $2.00.
, .. , .
.... ,
, , ; kreipiame Jūsų dėmesį į nekasti, bet padėti kapu koply- I
1
, , , , . ,
v. . ,
v
.
’. paprasta dalyką, kuris bus sau “MOTERŲ DIRVA”, A. Tj. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
M0RTGA6E BAI
cioje, kame žmones imt tris..
.
nis žurnalas, 2322 AV. 24th St., Chicago, III. Metams $2.00.
,.
i
i
i
s
šio
28
<1.,
1934
m.,
Chicagos
dienas dar lanke juos.
. ’
Dabar laikas prisipirkti
m • * . T. .
... , 'Lietuviu Auditorijoj. Tu vaka “VYTIS”, Lietuvos Vyčiii žurnalas, išeina dukart į mėnesį,
Tai taip Lietuva lakūnu Inu
f
anglių dėl žiemos
LAIVAKORČIŲ
AOilTDRA
...
...
. . , *.
rą scenoje bus statoma naujas
4736 S. AVood St., Chicago, III. Metams $2.00.
k e, juos sutiko ir palaidojo.
x _.Jx. . ,
T . jie
- iIndų turėję
.
ilaimes
- - veikalas Vytauto
Didžiojo ka “GARSAS”, savaitinis Amerikos T,. R. K. Susivienijimo or
Jei
J
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
ntata. žodžius parašė Adomas
ganas,
išeinąs
73
E.
South
St.,
AVilkes-ftarre,
Pa.
Me

gyvi atlėkti Kaunan...
c ,
...
,
. .Jakštas (prelatas A. Dambrnu
tams $2.00.
Sunku pasakyti koks tm :
priėmimas būtų buvęs.
Skaudu buvo pergyventi ši
W QUR OFFji
t ragetl i ja visiems, o ypač
KORĖ
mums artimiesiems. Tik min
fcOfeCLARS
7
: pi o the
SEE,
TI
fcOBBEb "THE
tis, kad jie savo žygiu nusiI EM
^OJdN THE
f
OFFICE LAŠT
VJKTER*
PlPF
fe
pelnė didvyrių vainikus, stip- !
juftH-T ."Rety 7
•s
rina mus. Dariaus dukrelė li
T
ko našlaitė, liet smagu bus jai '
prisiminti savo tėvelį — did- Į
erf l
,
TH*T
bunk
:
AH.
vyrį ir didžinosis ji juo”.
THEM AIN NO
“O didvyrių kūnus ar ma
BUMiLAItS
iii
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